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Таким чином, на нашу думку, варто рекомендувати підприємствам при реалі-
зації спільних з державою проектів і програм, і використовуючи такий інструмент
як СЗП з метою балансування різних груп інтересів, структурувати показники по
кожній окремій складовій управління підприємством в межах вище перелічених
затверджених державою типів. При цьому особливу увагу потрібно звернути на
складову «Взаємовідносин із державою та місцевими органами», адже саме в цій
частині найбільше буде відстежуватися стан реалізації конкретних завдань з ме-
тою досягнення спільних цілей по програмі та окремих цілей щодо стратегії та
довгострокової мети кожного об’єкта господарювання зокрема.

Отже, основними завданням подальших наукових досліджень у даному напрям-
ку повинні стати: обґрунтування та структурування існуючих показників ефектив-
ності та результативності СЗП при реалізації програм в межах визначених законо-
давчо типів з метою уніфікації підходів до оцінки програм для забезпечення
чіткості, зрозумілості і прозорості процесу виконання спільних програм і проектів.
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Вступ. Невпинне зростання взаємозалежності і взаємопов’язаності національ-
них економік у ході динамічних процесів економічної глобалізації робить дедалі
актуальнішими питання забезпечення їхньої конкурентоспроможності як запоруки
сталого поступального розвитку. Підвищення ступеня інтегрованості країн з різ-
ними рівнями соціально-економічного розвитку та конкурентними можливостями
висувають необхідність дослідження теорії та прикладних аспектів конкурентоспро-
можності національної економіки.

У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговує аналіз існуючих підходів до визна-
чення цієї наукової категорії та критеріїв оцінки її основних складових. Більш де-
тальне опрацювання вище зазначених питань буде сприяти формуванню і правиль-
ній розстановці пріоритетів, необхідних для підвищення конкурентоспромож-
ності національної економіки в умовах поглиблення міжнародних зв’язків.

Мета статті. Метою статті є дослідження сутнісних особливостей конкуренто-
спроможності національної економіки, обґрунтування чинників і шляхів її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз еволюції економічної нау-
кової думки з конкурентоспроможності дозволяє виділити теоретичні розробки
представників німецької історичної школи. Саме вони вперше зуміли глибоко та
комплексно розглянути цю категорію, застосувавши історичний та інституціональ-
ний підходи. Так, зокрема, засновник та головний ідеолог цієї школи Ф. Ліст
підкреслював, що конкурентоспроможність нації визначається не розмірами ма-
теріального багатства, як вважали меркантилісти та класики, а ступенем розвитку
продуктивних сил, акцентувавши таким чином більше увагу не на структурі вироб-
ництва, як це робили попередники, а на його потенціалі.

Для ілюстрації цієї точки зору Ф. Ліст у праці «Національна система політич-
ної економії» (1841) наводить цікавий приклад з двома главами сімейств, де один
батько кладе гроші під процент (це веде до збільшення мінових цінностей), а ін-
ший використовує свої заощадження на освіту синів (ці дії ведуть до росту проду-
ктивних сил). У майбутньому, зазначає вчений, такі дії у першому сімействі при-
зведуть до все більшого дроблення хазяйства між членами сім’ї і бідності, а в
другому — до пробудження та розвитку маси талантів, де кожне наступне поко-
ління буде мати більший запас сил для придбання матеріальних багатств, ніж по-
переднє [1, с. 127]. Цей приклад алегорично показує основні акценти, на які має
робити наголос суспільство при розробці конкурентної економічної політики.

Вище зазначені акценти в аналізі німецької історичної школи дозволяють виді-
лити наступні групи факторів, що впливають на конкурентоспроможність націо-
нальної економіки:

Так, до групи економічних факторів Ф. Ліст та інші представники німецької
історичної школи відносили:

1. Сформованість та структура розподілу національного капіталу за галузя-
ми народного господарства. Згідно з Ф. Лістом, національний капітал — це, з од-
ного боку, результат взаємодії інтелектуального та матеріального капіталу, а з
другого боку, система взаємозв’язків між землеробським, мануфактурним та ко-
мерційним капіталами [1, с. 189].

Учений вказує, що держава має стимулювати процес нарощення національного
капіталу, при чому як матеріального, так і інтелектуального; скоординовано здій-
снювати підтримку національної індустрії, оскільки остання впливає на всі інші
сфери розвитку країни та на конкурентоспроможність загалом. Свою позицію
вчений аргументує тим, що «нація, яка займається виключно сільським господар-
ством, схожа на людину, якій не вистачає однієї руки для заняття матеріальним



Стратегія економічного розвитку України, вип. 26—27 (2010)

79

79

виробництвом. Якщо така нація обмінює свої сільгосппродукти на іноземні про-
мислові вироби, то по суті є безрукою людиною, яка ще й спирається на чужу руку.
Здавалось би, ця опора корисна для неї, проте вона не замінює собою відсутньої ру-
ки, оскільки її діяльність знаходиться в залежності від чужої волі» [1, с. 142].

Таким чином, відповідно до рекомендацій німецької історичної школи, нації,
щоб не впасти в залежність від інших країн і досягти високого рівня розвитку,
треба перерозподіляти свої капітали на користь промислового виробництва та збіль-
шувати обсяги національного капіталу загалом.

У сучасних умовах завдяки впливу НТР та НТП утвердився новий тип еконо-
міки — економіка знань, що в свою чергу привело до зміщення акцентів у страте-
гії розвитку країн з матеріальної на нематеріальну сферу. Таким чином, перева-
жання частки національного капіталу у промисловості є визначальною рисою
країн, що розвиваються, і які знаходяться на індустріальній сходинці розвитку;
розвинені ж країни, що перебувають на постіндустріальній стадії, концентрують
свої капітали на сфері нематеріального виробництва. Тому країни, що бажають
збільшити свою конкурентоспроможність, мають поступово перерозподіляти на-
ціональний капітал на користь сфери послуг, не забуваючи при цьому про розви-
ток та підтримку матеріальної сфери.

2. Рівень розвитку та розмір внутрішнього товарного ринку. На думку Ліста,
«в десять разів краще експлуатувати внутрішні ринки, зберігши їх за собою, ніж
шукати багатства зовні. Лише у тому випадку, коли нація доведе фабрично-завод-
ську промисловість до вищого ступеня розвитку, зовнішня торгівля досягне біль-
шого значення, ніж внутрішня» [1, с. 160]. Розглядаючи великі та місткі внутрішні
ринки як важливу конкурентну перевагу нації, вчений говорить про необхідність
їх захисту шляхом відповідної протекціоністської економічної політики. В цьому
він убачає елемент промислового виховання нації.

Ця рекомендація представників історичної школи є актуальною і сьогодні. Так,
нещодавня фінансово-економічна криза засвідчила, що нації, які мали розвинений і
місткий внутрішній ринок (наприклад, Китай) меншою мірою постраждали від кризи,
ніж ті, які робили акцент на зовнішньому (наприклад, США). Саме тому розвиток
вище зазначеної складової є надзвичайно важливим для стабільного розвитку країни.

3. Товарна структура торговельного балансу. За Лістом, «нація тим багатша,
чим більше вивозить мануфактурних товарів і чим більше ввозить сировинної
продукції» [1, с. 35].

Цей критерій було вперше сформовано меркантилістами, задовго до теоретич-
них розробок німецької історичної школи, і в лоні першої економічної школи
пройшов певну еволюцію. Так, представники раннього меркантилізму були при-
хильниками «активного грошового балансу» і рекомендували керівництву держа-
ви продавати на зовнішньому ринку якомога більше будь-яких товарів, а купувати
— якомога менше. Такі дії вели до накопичення золота, яке за тих часів ототож-
нювалось із багатством нації. Ідеологи ж пізнього меркантилізму розвивали докт-
рину «активного торговельного балансу», який забезпечувався шляхом активізації
зовнішньої торгівлі при перевищенні доходів від експорту порівняно із витратами
на імпорт. Крім цього, вони виступали за обмеження імпорту готової продукції;
заборону чи обмеження вивезення сировини та заохочення її ввезення.

У сучасних умовах врахування впливу особливостей товарної структури торго-
вельного балансу на конкурентоспроможність національної економіки продовжує
залишатись актуальним. Так, наприклад, цей фактор використовуються експерта-
ми Всесвітнього економічного форуму як один з критеріїв визначення стадії еко-
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номічного розвитку країни. Вважається, що держави, які експортують більше 70 %
сировини в загальному обсязі експорту (товарів і послуг), є значною мірою залежни-
ми і перебувають на низьких стадіях розвитку, як-то «країни факторного розвитку
економіки». Тому однією з рекомендацій (на нашу думку, другорядних) таким
країнам для переходу на вищу сходинку в економічному розвитку є збільшення
експорту готової продукції та імпорту сировини.

4. Рівень розвитку шляхів сполучення. Ф. Ліст вказує, що нація тим сильніша, чим
розвиненішою є її транспортна мережа. Наявність річок, вихід до моря, розвиненість
залізничної системи є необхідною умовою повноцінного розвитку промисловості, що
сприяє розширенню обороту мінеральних ресурсів, готової продукції держави і за-
безпечує тим самим сталість збуту і розвиток внутрішнього ринку.

Дійсно, всеосяжна та ефективна інфраструктура є і сьогодні критичною для за-
безпечення ефективного функціонування економіки, та є важливим фактором, що
визначає розміщення економічної активності. Добре розвинута інфраструктура
знижує ефект відстані між регіонами, інтегрує національний ринок та з’єднує його
з ринками інших країн та регіонів з низькими витратами.

До групи неекономічних факторів Ф. Ліст та інші представники німецької іс-
торичної школи відносили:

1. Географічні умови розвитку країни, а саме: клімат; наділеність природними
ресурсами; розмір території, кількість населення тощо. Ф. Ліст відмічає, що
найкращі умови для розвитку мають держави помірного поясу, адже саме такий
клімат дає можливість створювати товари першої необхідності найкращої якості
та найкраще підтримує розумове та фізичне напруження. Крім цього, добробуту
держави сприятимуть велика площа території та висока густота населення, оскіль-
ки це дає можливість розміщувати та розвивати велику промисловість.

Ми погоджуємося, що всі ці елементи, відзначені представниками історичної
школи, є природнім багатством країни і створюють гарну базу для розвитку народно-
го господарства. Проте в сучасних умовах цей критерій є другорядним фактором
впливу на конкурентоспроможність, оскільки країни, невеликі як за площею, так і на-
селенням, з бідним природо-ресурсним потенціалом, попри всі ці обмеження, змогли
досягти високих показників розвитку (наприклад, Швейцарія, Данія, Японія та ін.).

2. Ступінь національної єдності, національного розподілу та асоціації продук-
тивних сил. Наріжним каменем системи поглядів німецької історичної школи є по-
няття нації. На думку Ф. Ліста, вона є певним цілісним утворенням, що об’єднане
спільною мовою, мораллю, історичним розвитком і державним устроєм. Тільки в
рамках цієї цілісності можливий добробут і розвиток кожної особистості. Проаналі-
зувавши значний історичний матеріал, учений прийшов до висновку, що єдність
нації — це важлива передумова стійкого добробуту. Окреме покоління, якщо цього
потребують національні інтереси, повинне пожертвувати своїм добробутом, ком-
фортом, задоволенням заради розвитку продуктивних сил країни. В цьому є сут-
ність промислового виховання нації, адже, як свідчать численні приклади з історії, в
країнах, де приватний інтерес був підкорений національному і де покоління пере-
слідували єдину мету — нації досягали високих ступенів розвитку, і навпаки — цілі
нації гинули через те, що протягом тривалого часу не охороняли інтереси власної
культури та могутності [1, с. 143].

У сучасних умовах цінність цього фактору не зменшилась. Так, у таких висо-
корозвинених країнах, як Німеччина, Японія, Таїланд, Південна Корея та ін., пат-
ріотизм та національна єдність стали рушіями економічного розвитку та вивели їх
на перші позиції у світі.
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Крім цього, можна навести цікавий приклад американського громадянського
націоналізму і патріотизму, що посприяв інтенсифікації економічного розвитку
країни та став особливо виразним після трагедії 11 вересня 2001 р. Слід нагадати,
що американська нація є надзвичайно строкатою з расової та етнічної точки зору,
проте за даними нещодавно проведеного соціологічного дослідження близько 90 %
респондентів заявили, що коли йдеться про політичні питання, вони думають про
себе не як про представників певних етнічних, расових і національних груп, а
просто як про американців, а 86 % опитаних відзначили, що вони є «надзвичайно»
або «дуже» гордими з того, що належать до американської нації [3]. Крім цього,
соціологи Чиказького університету з’ясували, що до 11 вересня 2001 р. 90 % опи-
таних американців погоджувалось з твердженням «Я краще буду громадянином
Америки, ніж будь-якої іншої країни світу», а після цієї сумної дати — 97 %; до
11 вересня 38 % опитаних були згодні з думкою, що «світ був би кращим, якби
народи інших країн були подібні до американців», а після 11 вересня — 49 %. За
даними міжнародного опитування Pew Global Attitudes, американці є найпатріотич-
нішим народом з демократично керованих націй.

3. Рівень розвитку соціальних, політичних, громадських закладів і законів, що
забезпечують громадянам особисту та майнову недоторканність, вільне засто-
сування розумових та фізичних сил. Ф. Ліст вказує, що стан цих інститутів, або
погіршує (у випадку ліквідації або їх відсутності) або полегшує (у випадку їх
встановлення) економічні відносини в країні, чинить значний вплив на промисло-
вість, розумовий та моральний розвиток країни [1, с. 35].

Перш ніж проаналізувати цю підгрупу факторів, слід спочатку розібратись з
поняттями «інститут» та «інституціональна структура». Так, «інститут» сучасні
дослідники тлумачать як правила та механізми, що забезпечують їх виконання, а
також норми поведінки, які структурують політичну, економічну і соціальну вза-
ємодію між людьми. Впорядкований же набір цих інститутів, що визначає обме-
ження для господарюючих суб’єктів у рамках тієї чи тієї системи координації гос-
подарської діяльності зазвичай називають інституційною структурою.

За своїм складом інституційна структура є неоднорідною і містить дві великі
групи інститутів — неформальні і формальні. Неформальні інститути виникають з
інформації, переданої у вигляді соціальних механізмів, і в більшості випадків, є
тією частиною спадщини, яка називається культурою. Фактично роль неформаль-
них інститутів у суспільстві виконує господарська етика чи моральні практики,
дослідженням яких присвячено значну кількість наукових досліджень. Формальні
інститути виникають, як правило, на базі вже існуючих неформальних правил і
механізмів, що забезпечують їх виконання. У структурі формальних інститутів
виділяються: 1) політичні інститути (визначають владну ієрархічну структуру су-
спільства, способи прийняття рішень і контролю); 2) економічні інститути (в нау-
ковій літературі ці інститути розглядаються найчастіше в одному контексті з пра-
вами власності, так як вони визначають пучок прав власності з використання та
отримання доходу від власності, і забезпечують відчуження інших осіб від вико-
ристання майна або ресурсів); 3) системи контрактації (визначають способи і по-
рядок укладення контрактів, що регулюються правовими нормами і законами) [4].

Як у ХІХ ст., так і в ХХІ ст. інституційна структура є надзвичайно важливим
фактором успіху національної економіки. Так, відомий представник інституціоналіз-
му Дж. Сакс вважає, що в сучасних умовах конкурентоспроможними є ті держави, які
вибирають інститути і політику, що сприяє довгостроковому зростанню [5, с. 25].
Емпіричний досвід підтверджує цю точку зору: всі країни-лідери, які досягли най-
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вищих показників ВВП на душу населення і є найбільш конкурентоспроможними
на сьогодні, володіють такими розвиненими інститутами як-то: відкрита ринкова
економіка, домінуюча приватна власність з жорстким її захистом, ефективний і
підконтрольний платникам податків державний апарат, публічні та прозорі ком-
панії та фінансові установи тощо.

Крім цього, сучасні дослідники вважають, що відмінності в конкурентоспро-
можності між країнами і в рівні їхнього добробуту пояснюються не лише інститу-
ційною структурою, а й її гнучкістю та мінливістю. Так, чим більш гнучкі й адап-
тивні інститути, тим менший розрив з країнами-лідерами. І хоча головною особ-
ливістю інституціональної структури є повільність її зміни, а деякі вчені взагалі
переконані, що вона незмінна, світова історія ХХ ст. переконливо свідчить, що іс-
нує можливість підвищити конкурентоспроможність країни в прийнятні терміни
(одне-два покоління) шляхом розвитку інституціональної структури держави. Як
позитивні приклади можна навести Японію, Тайвань, Корею, Іспанію.

4. Рівень розвитку інтелектуального капіталу держави. Згідно з підходом ні-
мецької історичної школи, цей капітал формується за рахунок накопичених вина-
ходів, відкриттів, вдосконалень, як засвоєних, так і примножених нацією. Ф. Ліст
вказує, що нація є на стільки продуктивною, на скільки вона змогла засвоїти цей
спадок від минулих поколінь і збільшити його власними надбаннями [1, с. 128].

У даний час, на жаль, немає однозначного тлумачення поняття «інтелектуаль-
ний капітал», оскільки всі, хто намагався дати визначення, як правило, підходили
до цього, ставлячи перед собою різні цілі. На нашу думку, інтелектуальний капі-
тал — це сукупність і інтегральна характеристика науково-технічного, освітнього,
інформаційного та управлінського потенціалу (нації, країни, регіону, фірми). Це
інтелектуальне багатство нації, що зумовлює її творчі можливості зі створення та
реалізації інтелектуальної та інноваційної продукції. У ХХІ ст., порівняно з ХІХ ст.,
структура цього капіталу значно розширилась і включає: людський капітал (здібно-
сті, знання, навички, досвід робочої сили); інтелектуальні активи, включаючи ін-
телектуальну власність; корисні відносини з іншими суб’єктами та імідж країни.

Роль цього капіталу в сучасних умовах є надзвичайно високою. По суті, рівень
розвитку інтелектуального капіталу визначає здатність країни до інновацій. Як свід-
чить світовий досвід, лише ті країни, які зуміли створити відповідні умови для розвит-
ку інновацій, змогли забезпечити тривалі конкурентні переваги на світових ринках і
досягли високих рівнів розвитку. Так, наприклад, США контролюють світовий ринок
програм для ЕОМ — близько 50 %, тоді як країни ЄС — 30 %, а Японія — 20 %. Крім
того, США — лідер у створенні лазерної техніки, виготовленні систем автоматизова-
ного проектування і управління виробництвом продукції тощо. Японія випереджає
США та Західну Європу за виробництвом промислових роботів, верстатів з цифро-
вим керуванням, напівпровідникових лазерів, плоских дисплеїв тощо, а ЄС забезпе-
чив собі першість у фармацевтиці, автомобілебудуванні та інших галузях.

Таким чином, підтримка державою інноваційних процесів є запорукою націо-
нальної безпеки, підвищення добробуту населення та зростання її конкурентоспро-
можності у довгостроковій перспективі.

5. Рівень розвитку людського капіталу. За Ф. Лістом, категорія «людський ка-
пітал» визначається ступенем освіченості, моральності, активності, підприємли-
вості та ощадливості громадян. Учений вказує, що ці характеристики знаходяться
в повній відповідності з добробутом нації, і її багатство збільшується чи зменшу-
ється пропорційно цим якостям [1, с. 107].

Сучасні вчені трактують людський капітал досить близько до визначення, яке
було дане німецькою історичною школою, проте дещо адаптувавши його до су-
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часних умов. Сьогодні людський капітал — це «сукупність фізичних, соціальних і
духовних якостей людини, що представляють систему цінностей, інтегрованих у
формі капіталу в ринкове середовище, в процесі кругообігу і зміни функціональ-
них форм матеріалізованих у предметній формі і які приносять особисті доходи і
суспільні вигоди, а також зберігаються у вигляді відтвореного активу — розвину-
тих здібностей людини як підстави для формування більш складної робочої сили і
створення нових цінностей» [6, с. 48].

Аналіз впливу людського капіталу на конкурентоспроможність національної
економіки як у ХІХ ст., так і в сучасних умовах, наштовхується на низку пере-
шкод, головною з яких, як вказував Г. Мюрдаль, є те, що ефект, одержаний від
поліпшення якості населення, надто розсіяний, виявляється через певний часовий
лаг і його складно виміряти. Однак такі дослідники, як Г. Менк’ю, Д. Ромер і
Д. Уейл все ж визначили, що кваліфікація робочої сили і якість фізичного капіта-
лу взаємно доповнюють одне одного. Так, низька якість основного капіталу може
бути компенсовано високою кваліфікацією робочої сили, а висока якість капіталу
значною мірою знецінюється низькою кваліфікацією робочої сили. Наприклад,
Південна Корея і Тайвань компенсували недостатній рівень розвитку фізичного
капіталу високою якістю робочої сили, що, як вважають фахівці, стало одним з
найважливіших чинників зростання їхніх економік у 60—80-ті роки XX ст.

Тому керівництво країни, піклуючись про майбутнє своєї нації, має надавати
підтримку та інвестиції в освіту, охорону здоров’я та навколишнього середовища;
пропагувати духовні цінності в суспільстві, бути моральним прикладом для наслі-
дування; розробляти та реалізовувати програми, що підтримували б здоровий спо-
сіб життя, сприяли підвищенню соціальної активності населення тощо.

6. Геополітичне становище: місце розташування країни, її участь у митних, тор-
гових, політичних союзах. Ф. Ліст зазначає, що укладення таких союзів є елементом
промислового виховання нації. Він вказує, що завжди матеріальний та інтелектуаль-
ний добробут країни зростав пропорційно розширенню політичної асоціації та торго-
вих зв’язків. Як приклад, учений наводить Ганзейський союз, що об’єднав близько 85
міст на берегах Північного та Балтійського морів, Одера та Ельби, Везера та Рейна.
Таке об’єднання сприяло не тільки пожвавленню торгівлі та зростанню добробуту
цих міст, але й надійному захисту та безперебійному їх забезпеченню за рахунок
створеного спільними зусиллями потужного воєнно-морського флоту.

Геополітичне становище країни в сучасних умовах, на нашу думку, є другорядним
фактором впливу на конкурентоспроможність. Хоча не можна не відзначити, що
утворення різноманітних союзів полегшує рух капіталів, праці, товарів та послуг між
країнами; сприяє зниженню витрат на НДДКР завдяки співпраці між членами союзу;
інтенсифікує певним чином розвиток країн-учасниць тощо. Крім цього, ради прав-
ління цих союзів можуть здійснювати фінансову, матеріально-технічну, консульта-
ційну та інші види підтримки своїх членів, що особливо актуально у випадку кризо-
вих явищ чи катастроф і забезпечує додаткову підтримку країни-реципієнта.

Проведений аналіз критеріїв та факторів впливу на конкурентоспроможність наці-
ональної економіки був би неповним без врахування ще одного надзвичайно важли-
вого чинника, а саме ефективного державного управління. Адже саме від тих, хто
здійснює розробку та реалізацію економічної політики напряму залежить майбутнє
країни. Тут, на нашу думку, буде корисним розглянути основні рекомендації німець-
кої історичної школи щодо її побудови. Розв’язуючи це непросте завдання, Ф. Ліст
починає з того, що виділяє наступні стадії економічного розвитку нації: 1) стан ди-
кунства; 2) стан розвитку скотарства; 3) стан землеробства; 4) землеробсько-
мануфактурний стан; 5) землеробсько-мануфактурно-комерційний стан суспільства.
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На основі цієї періодизації, формулюються основні рекомендації щодо того,
якою має бути економічна політика держави. Так, на перших стадіях розвитку,
коли відбувається тільки становлення та розвиток сільського господарства, необ-
хідна вільна торгівля з більш розвиненими та заможними державами. З метою
розвитку та укріплення національної промисловості на наступній стадії розвитку
слід поступово збільшувати ввізне мито на промислові товари відповідно до тем-
пів зростання матеріального та розумового капіталу, розвитку духу підприємниц-
тва, технічної досвідченості нації. Крім цього, держава має підтримувати най-
більш важливі галузі промисловості, зокрема такі, які виробляють товари першої
необхідності, потребують великих обсягів основного та оборотного капіталу, знач-
ної кількості робочих рук, а також вправності, досвідченості і які будуть важли-
вими з точки зору незалежності країни. Підтримка розвитку цих галузей буде
сприяти розвитку менш важливих і активізуватиме промисловий розвиток нації.
Коли ж країна досягне найвищої стадії розвитку, її промисловість буде сильною та
потужною, їй слід перейти від політики протекціонізму до політики вільної тор-
гівлі. Вільна конкуренція як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках не да-
ватиме можливості національним виробникам розслаблятись та стимулюватиме
до постійного вдосконалення своєї діяльності.

Проведений аналіз рекомендацій німецької історичної школи дає підстави говори-
ти про доцільність і сьогодні багатьох з них, особливо тих, що стосуються ролі дер-
жави у створенні матеріальних, інституціональних та культурних передумов для
швидкого економічного піднесення країни; формування і розвитку єдиного внутріш-
нього ринку; узгодження суспільних інтересів та спрямування зусиль нації на реалі-
зацію стратегічних завдань. Крім цього, Ф. Ліст сформульовав надзвичайно актуаль-
ну і в сучасних умовах думка про те, що свобода міжнародної торгівлі буде корисною
лише за умов, коли всі держави досягнуть однакової стадії розвитку, а також те, що
фритредерство корисне лише для найрозвинутіших націй. Ми погоджуємося з вище
зазначеною точкою зору і вважаємо, що сучасні динамічні процеси глобалізації роб-
лять менш розвинені країни по відношенню до розвинутих надзвичайно уразливими,
тому виважена протекціоністська політика національних держав буде сприяти про-
мисловому вихованню націй і нарощенню їх конкурентних переваг.

Крім цього, дослідження еволюції наукової думки дає можливість зробити ряд
висновків: по-перше, основи дослідження конкурентоспроможності національної
економіки, закладені німецькою історичною школою, висвітлили більш широкі
можливості для економічного аналізу, аніж мейнстрім; по-друге, вони дозволили
вийти за межі абстрактних узагальнень, ігнорування національної специфіки та
нерівномірності розвитку окремих країн; по-третє, вони збагатили економічну на-
уку новими підходами до трактування значення держави у розвитку економіки,
ролі нематеріальних факторів, як-то: інституційне середовище, людський та інте-
лектуальний капітал; по-четверте, вони розширили та більш глибоко розглянули
фактори та критерії, які визначають рівень конкурентоспроможності нації.

Ми вважаємо, що методологічний підхід до дослідження та нарощування кон-
курентоспроможності, запропонований німецькою історичною школою, може бу-
ти використаний у сучасних умовах становлення і розвитку української економі-
ки. Політика, спрямована на консолідацію нації, виховання продуктивних сил,
ефективність використання людського, виробничого та природного потенціалу,
досягнення стабільного розвитку і підвищення добробуту нації, стане запорукою
забезпечення високої конкурентоспроможності нашої держави.
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УДК 658.114.45 О. В. Іванов, магістрант,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

В БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню концепції корпоративної со-
ціальної відповідальності як нового підходу до ведення корпоративного біз-
несу, механізму її впровадження та реалізації в Україні, визначенню основ-
них пріоритетів та очікуваних результатів на прикладі установ банківської
сфери.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, громадянська
корпорація, етичний кодекс, Глобальний Договір ООН

Постановка проблеми. У сучасних умовах зростання динамізму глобальних рин-
ків та конкурентної боротьби, кризи довіри суспільства до політиків, активізації воле-
виявлення та захисту громадянами своїх прав, бізнес починає надавати все більшого
значення власній репутації та принципам взаємодії із стейкхолдерами (зацікавленими
сторонами), зокрема, впроваджуючи концепцію корпоративної соціальної відповіда-
льності (КСВ) у практику ведення бізнесу. На сьогоднішній день топ-менеджмент
корпорацій вже не має права приділяти увагу виключно фінансовому успіху підпри-
ємства, оскільки такий успіх багато в чому залежить від ставлення споживачів, суспіль-
ства до товарів та послуг компанії. Тому на ринку сформувалася потреба у пошуку і
впровадженні нових підходів і концепцій ведення бізнесу. Останні тенденції свідчать,
що такою концепцією у корпоративному менеджменті є концепція громадянської кор-
порації, основою якої виступає КСВ, що на даний момент активно впроваджується в
бізнес-середовищі та передбачає управління бізнес-процесами з метою забезпечення
позитивного впливу на суспільство.
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