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Пропонується: комплексний аналіз економіки країни (на прикладі
європейського форуму менеджерів); теорія конкурентної переваги
країн М. Портера на основі дослідження економіки провідних країн
на ринку 80-х р. ХХ ст. та напрями посилення конкурентоздатності
України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкуренція, конкурентне середовище, систем-
ність інноваційного розвитку, інноваційна поведінка, інноваційна
культура, цілісна система конкурентної політики.

АННОТАЦИЯ. Анализируется: конкуренция как фактор стимули-
рования инновационных процессов, ее формы; конкурентная сре-
да; инновационные принципы развития конкуренции; промышлен-
ный шпионаж; критерии конкурентоспособности национальных
отраслей производства. Предлагаются: комплексный анализ эко-
номики страны (на примере европейского форума менеджеров);
теория конкурентного преимущества стран М. Портера на основе
исследования экономики ведущих стран на рынке 80-х г. ХХ ст. и
направления усиления конкурентоспособности Украины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкуренция, конкурентная среда, систем-
ность инновационного развития, инновационное поведение, инно-
вационная культура, целостная система конкурентной политики.

ANNOTATION. Analysed: competition as factor of stimulation of
innovative processes, her form; competition environment; innovative
principles of development of competition; industrial espionage; criteria
of competitiveness of national industries of production. Offered:
complex analysis of economy of country (on the example of the
European forum of managers); a theory of competitive edge of
countries of М. Портера is on the basis of research of economy of
leading countries at the market of 80th ХХ of century and directions of
strengthening of competitiveness of Ukraine.
KEYWORDS: competition, competition environment, system of inno-
vative development, innovative behavior, innovative culture, integral
system of competition policy.

Постановка проблеми. ХХІ сторіччя — епоха інформації та
інновацій, що вимагає створення відповідних підходів до визна-
чення пріоритетів державного розвитку з метою підвищення на-
ціональної конкурентоспроможності країни на світовому ринку.
В Україні є наявна технологічна база, необхідна для інноваційно-
го розвитку. Проте критичним відставанням є скорочення держа-
вного та приватного фінансування розвитку передових техноло-
гій [1]. Ефективна інтеграція вітчизняної економіки у світову
можлива за умови досягнення високого рівня загальної конку-
рентоспроможності країни, її господарюючих суб’єктів, а також
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продукції та послуг, що виробляються на національному та сві-
товому ринках [2, с. 20—25]. Потребується здійснення конкурен-
тної політики, адекватної рівню розвитку економіки держави, що
стимулюватиме прогрес у сфері інновацій. Ключовим завданням
економічної політики України є посилення її конкурентоспромо-
жності на інноваційних засадах і створення для цього відповід-
них умов.

Аналіз останніх джерел і публікацій дозволяє стверджувати,
що питання вітчизняної конкуренції привертає увагу науковців
(див. список літератури), державних діячів, політиків, журналіс-
тів тощо. Зарубіжні та вітчизняні науковці всебічно оговорюють
проблемні складові заявленої теми. Проте інноваційний напрям є
новітнім в державній стратегії розвитку конкурентоспроможності
України, тому потребується напрацювання методології для її вті-
лення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційна по-
ведінка суб’єктів ринку є засобом здійснення інновацій і відно-
ситься до активних типів поведінки. В умовах повноцінного фун-
кціонування соціально-економічного закону розподілу праці та
закону конкуренції, інноваційна поведінка забезпечує його носі-
ям широкі можливості для легального розвитку. Конкуренція
сприяє гнучкому пристосуванню до попиту, високій якості про-
дукції, підвищенню продуктивності праці, мінімізації витрат, ре-
алізації принципу оплати за кількістю і якістю праці, можливості
регулювання з боку держави та виступає стимулом інноваційних
процесів (впровадження в виробництво нових винаходів і техно-
логій), витісненню з виробництва неефективних підприємств, ра-
ціональному використанню ресурсів, мінімізації диктату вироб-
ників-монополістів по відношенню до споживача. Це
визначальна умова підтримки динамізму сучасної економіки, за
якої створюється національне багатство при меншій вартості ко-
жного виду продукції в порівнянні з монополією і плановою еко-
номікою. В ситуації жорсткого штучного обмеження з боку дер-
жави існує небезпека трансформації інноваційної поведінки в
псевдоінноваційну. Тоді йде інтенсивний пошук нелегальних або
напівлегальних тактичних поведінкових моделей, які відповіда-
ють істинним інтересам конкретного соціального суб’єкта і за-
безпечують йому можливість індивідуального виживання при
збереженні автономності та відносної незалежності від регламен-
туючих його діяльність надсистем.



Формування ринкової економіки. 2012. № 27

39

В умовах дії універсального закону конкуренції необхідною
передумовою виживання, розвитку індивідів і соціальних груп є
інноваційний спосіб мислення (притаманний людині активний
спосіб сприйняття і оцінки об’єктів зовнішнього світу), пов’я-
заний з необхідністю постійної розробки та освоєння нових мо-
делей взаємодії з ними. Інноваційний спосіб мислення виступає
джерелом інноваційної культури (історично стійкої системи
норм, правил і способів здійснення нововведень у різних сферах
життя суспільства, характерної для даної соціокультурної спіль-
ності), ціннісно-нормативна сфера якої включає найпоширеніші в
даному суспільстві уявлення про типи поведінки і методи їх реа-
лізації. Це історично пристосована до конкретного соціуму стру-
ктура моделей і алгоритмів інноваційних дій. Відіграє роль соці-
окультурного механізму регуляції інноваційної поведінки со-
ціальних суб’єктів.

Конкурентна боротьба за економічне процвітання та вижи-
вання — економічний закон ринкового господарства. Виконує
роль регулятора темпів і обсягів виробництва, спонукаючи виро-
бника запроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати
продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію
праці тощо. Конкурентність ринку визначається тими межами, в
рамках яких окремі фірми здатні впливати на ринок, тобто на
умови реалізації своєї продукції, насамперед на ціни. Чим менше
окремі фірми впливають на ринок, де вони реалізують свою про-
дукцію, тим більш конкурентним вважається ринок. Найвищий
ступінь конкурентності ринку досягається тоді, коли окрема фір-
ма на нього не впливає зовсім. Це можливо за умови, коли на ри-
нку товарів діє так багато фірм і кожна з них, зокрема, ніяк не
може вплинути на ціну товару, й сприймає її як таку, що визнача-
ється ринковим попитом і пропозицією. Такий ринок називається
досконало конкурентним. А фірми, що діють в умовах досконало
конкурентного ринку, не ведуть між собою конкурентної бороть-
би. Якщо ж окремі фірми мають можливість впливати на умови
реалізації своєї продукції (в першу чергу на ціни), то вони ведуть
між собою конкурентну боротьбу, але ринок, де така можливість
реалізується, досконало конкурентним уже не вважається.

З точки зору законів конкуренції державою мають створюва-
тися потенційно рівні умови для всіх учасників виробництва. Од-
нак цей принцип часто не дотримується. Уже на законодавчому
рівні різні групи учасників ринку мають і різні умови. Це стосу-
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ється, зокрема, системи оподаткування, інвестиційної та зовніш-
ньоекономічної діяльності, ліцензування, протекціоністської, ми-
тної, експортно-імпортної політики тощо. Недостатня увага дер-
жави до питань формування конкурентного середовища та
захисту конкуренції призводить до порушення нормального рит-
му функціонування економіки [3, с.  4—7].

Конкуренція повинна виконувати свої функції. Нечесні дії,
або дії, що спричиняють збитки, пригнічують конкуренцію, утво-
рюють недобросовісну конкуренцію. Її засобами можуть бути ці-
нова дискримінація, фальшива реклама, різні види прямого втру-
чання. Саме тому головною конструкцією стає перехід від примі-
тивної до культивованої конкуренції, тобто такої, що свідомо
підтримується державою. В сучасних умовах конкуренція товар-
них форм капіталу доповнюється конкуренцією грошового, інте-
лектуального та інноваційного капіталів. Найвищими темпами
розвиваються ті галузі, де рівень конкуренції високий.

Основою сучасної конкурентоспроможності є розмаїття інно-
вацій — техніко-технологічних, організаційних, структурних, ін-
ституціональних тощо. Саме вони створюють конкурентні пере-
ваги і дозволяють державам, що ними володіють, займати гідне
місце в суспільному розвитку цивілізації.

Процеси розробки та впровадження будь-якого виду конкуре-
нтних розробок тісно взаємопов’язані, взаємозалежні та не мо-
жуть здійснюватись автономно. Наприклад, відсутність відповід-
них організаційних чи інституціональних інновацій не сприятиме
впровадженню техніко-технологічних і структурних розробок, і,
навпаки, відсутність останніх робить перші два види неефектив-
ними. Застосування інновацій як одного з пріоритетних чинників
здійснення конкурентної політики в Україні системно не впрова-
джувалося. Основний акцент робився здебільшого на організа-
ційне та інституціональне реформування. У провідних країнах
системність інноваційного розвитку забезпечується максима-
льним сприянням органічному поєднанню усіх складових інно-
вацій.

В Україні просліковується руйнація потужних виробничих,
науково-технічних комплексів та утворення розрізнених дрібних
господарюючих суб’єктів. Сукупний негативний ефект від роз-
риву технологічних і господарських зв’язків перевершив очіку-
ваний гіпотетичний ефект від такого способу демонополізації,
оскільки призвів до значного зростання витрат і відповідного збі-
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льшення собівартості продукції та ризикам збитковості вироб-
ництв. Аргументом на користь концентрації виробництва в
Україні є дефіцит фінансових ресурсів, які розпорошені серед
дрібних суб’єктів, і відсутність обмеженої кількості пріоритетів
їх спрямованості, що дозволили б спрямувати їх на реалізацію
великомасштабних проектів. Створення конкурентного середо-
вища в Україні має формуватися з урахуванням впливу потенцій-
ної конкуренції з боку як вітчизняних, так й іноземних компаній,
оскільки її тиск обмежуватиме монопольну владу окремих
суб’єктів, вимагаючи від них здійснення заходів, які б відповіда-
ли конкурентній поведінці. З метою збільшення дієвості впливу
чинника потенційної конкуренції антимонопольні заходи слід
спрямувати на усунення економічних та адміністративних пере-
шкод для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, а та-
кож створення сприятливих фінансово-економічних, організацій-
них і правових умов входження на ринки нових суб’єктів [4].
Таким чином, концентрація виробництва, сприяння великому бі-
знесу, врахування чинника потенційної конкуренції в Україні
мають стати невід’ємною складовою цілісної системи конкуре-
нтної політики держави і враховуватися при розробці інструме-
нтарію макрорегулювання, програм соціально-економічного роз-
витку, при реформуванні деяких галузей і регіонів та забезпе-
ченні завдань структурної перебудови.

Доцільно вивчити досвід тих країн, які очолюють рейтинг
глобальної конкурентоспроможності, що є переконливим аргу-
ментом на користь того, що конкурентоспроможність країн дося-
гається за рахунок високого рівня розвитку соціальних інститутів
і компетентного управління в поєднанні з освітою світового рівня
та економічного розвитку, що грунтується на високих технологі-
ях та інноваціях. В Україні є потенціал для створення конкурен-
тоспроможної економіки.

Конкурентне середовище функціонує тоді, коли виробники
товарів виступають як самостійні і ні від кого не залежні суб’єкти
господарської системи. У такому самому положенні повинні бути
і покупці товарів. Пронизуючи всю систему виробництва й спо-
живання товарів і послуг, конкуренція здійснюється в багатьох
формах, які з розвитком суспільства стають дедалі різноманітні-
шими. Негативним аспектом тут є промислове шпигунство, яке
не може замінити розвиток у галузевих, державних і глобальних
масштабах, ані науково-дослідні роботи та відкриття. Якщо увесь



Формування ринкової економіки. 2012. № 27

42

час користуватися чужим, викраденим, то губиться власний по-
тенціал розвитку, що в результаті веде до регресу. (Ефективність
промислового шпигунства, наприклад значно впливає на розви-
ток військово-промислового комплексу.).

Створення конкурентоздатного середовища національної еко-
номіки означає зовнішньоекономічну стратегію практично всіх
країн з ринковою економікою. На світовому ринку конкурують
фірми, а не нації. Тому саме фірми повинні передусім створюва-
ти й утримувати конкурентні переваги над своїми суперниками з
інших країн. Держава має визначати та впливати на середовище,
в якому оперують компанії, та його інфраструктуру. Конкурентні
переваги у виробництві мають відносний характер. Тому окремі
уряди при виробленні економічної політики мають насамперед
орієнтуватися на міжнародні досягнення, норми та стандарти.
Для створення конкурентних переваг національному виробницт-
ву потрібно десять років і більше (тобто виходить за межі трьох-
чи чотирьохрічного економічного циклу) [6, с. 4—7]. Нації на-
бувають переваги завдяки відмінностям, а не подібності!

Критерії конкурентоспроможності національної економіки
не є сталими, й останнім часом сам підхід до її визначення за-
знав суттєвих змін. Якщо раніше вважалося, що перспективи
країни на світовому ринку визначаються передусім наявністю та
структурою природних ресурсів, ємністю внутрішнього ринку,
співвідношенням рівнів витрат цін, то нині пріоритетні іннова-
ційні фактори насамперед структурного, науково-технічного,
соціально-культурного та управлінсько-адміністративного спря-
мування.
Національна конкурентоздатність галузей виробництва має

визначатися [5]: наявністю і структурою виробничих ресурсів;
характером попиту на певні продукти й послуги; розвитком су-
міжних галузей та галузей-постачальників; стратегією фірми, її
структурою, конкуренцією на національному ринку; наявністю
інноваційного продукту, що за своїми якісними характеристика-
ми суттєво випереджає попередні аналоги та інноваційною пове-
дінкою суб’єктів ринку. Потребується комплексний аналіз еко-
номіки країни та передбачення можливих змін у світовому
господарстві та на національному рівні. Такий аналіз будується
на великій кількості показників. Наприклад, Європейський фо-
рум менеджерів при вивченні порівняльної конкурентоспро-
можності країн із ринковою економікою розглядає 340 показ-
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ників, які групуються в 10 блоків: динамічність економіки; про-
мислова (виробнича) ефективність; динамічність ринку; фінансо-
ва динамічність; людські ресурси; роль держави; природні ресур-
си та інфраструктура; орієнтація на зовнішні зв’язки; орієнтація
на передові нововведення; соціально-економічний консенсус і
стабільність.

Для того щоб з’ясувати, чому країни досягають конкурентної
переваги у тих чи тих галузях, а також зрозуміти вихідні поло-
ження політики фірм і національної економіки, професор Гарва-
рдської школи бізнесу, радник низки провідних компаній і член
Президентської комісії з промислової конкуренції Майкл По-
ртер наприкінці 80-х рр. ХХ ст. здійснив чотирирічне дослі-
дження десяти країн, які займають важливе місце у світовій тор-
гівлі: Великобританії, Німеччини, Данії, Італії, Кореї, Сінгапуру,
США, Швейцарії, Швеції та Японії. У центр уваги проведеного
дослідження вчений поставив завоювання та збереження конку-
рентної переваги у більш ніж 100 відносно складних галузей еко-
номіки та індустріальних сегментів. Для дослідження, були віді-
брані країни, які різняться за економічним розвитком, розміром,
державною політикою щодо промисловості, за суспільною філо-
софією, географічними умовами та розташуванням, але водночас
їх об’єднує одна спільна риса — усі вони вже успішно конкуру-
ють. Аналіз конкурентоспроможностей галузей проводився за
три періоди: у 1971, 1978 та 1985 рр.

Розроблена в результаті проведеного дослідження всеосяжна
теорія конкурентної переваги країн, яка підтверджується до-
статньою кількістю фактів, розглянута у фундаментальній праці
Майкла Портера «Конкурентна перевага країн», опублікованій
у 1991 р. [9].

Згідно з цією теорією, відповідь на запитання: «Чому країна
досягає міжнародного успіху в тій чи іншій галузі?» передбачає
чотири властивості країни загального характеру, що формують
середовище, у якому конкурують місцеві фірми. Це середовище
може сприяти виникненню конкурентної переваги, а може і пе-
решкоджати цьому. Ось ці чотири властивості.

1. Факторні умови, тобто ті конкретні фактори (наприклад,
кваліфікована робоча сила певного профілю або інфраструктура),
які необхідні для успішної конкуренції у даній галузі.

2. Умови попиту, тобто який на внутрішньому ринку попит
на продукцію чи послуги, що пропонуються даною галуззю.
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3. Споріднені галузі та галузі, що підтримують, тобто наяв-
ність або відсутність у країні споріднених галузей чи галузей, що
підтримують, конкурентоспроможних на міжнародному ринку.

4. Стратегія фірми, її структура та конкуренти, тобто умови у
країні, які визначають те, як утворюються та управляються фір-
ми, і характер конкуренції на внутрішньому ринку.

Висновки з проведеного дослідження. В Україні існує
технологічна база, необхідна для інноваційного розвитку. Про-
те критичним відставанням є скорочення державного та прива-
тного фінансування розвитку передових технологій. Розрив
між країнами-лідерами ЄС та країною за рівнем іноваційності
складає більше ніж 5 разів (Україна — 13 %, Німеччина —
69 %) [7]. Для посилення конкурентоздатності Україні потре-
буються: підтримка урядом розвитку передових технологій;
збільшення витрат на наукові й дослідні роботи; співпраця між
науковою та виробничою сферами; ефективність роботи нау-
ково-дослідних закладів; наявність наукових та інженерних
кадрів; створення можливостей (фінансових, інтелектуальних,
модернізації технологій) для інновацій; отримання патентів на
винаходи тощо.
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ХРИСТИЯНСЬКЕ БАЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ У КОНЦЕПЦІЇ С.М. БУЛГАКОВА

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена аналізу позиції Булгакова щодо
практичної орієнтованості політекономії та її моральної обумовле-
ністі; морального виправдання господарської діяльності і багатст-
ва як її результату з позицій християнства.
Ключові слова. Філософія господарства, політекономія, багатство,
концепція господарства, свобода, історичний процес, єдність ма-
теріального і духовного життя.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу позиции Булгакова ка-
сательно практической ориентированности политэкономии и ее
нравственной обусловленности морального оправдания хозяйст-
венной деятельности и богатства как ее результата с позиций
христианства.
Ключевые слова. Философия хозяйства, политэкономия, богатст-
во, концепция хозяйства, свобода, исторический процесс, единст-
во материальной и духовной жизни.

ABSTRACT The article analyzes the position of S. Bulgakov on the
practical orientation of its political economy and moral conditioning,
moral justification of economic activity and wealth, as a result from the
position of Christianity.
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