включення їх у перелік основних щодо вибору стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств.
Стратегія інноваційного розвитку, яку обиратимуть підприємства, впливатиме на підвищення конкурентоспроможності їх
продукції, забезпечуватиме тривалу конкурентну позицію на ринку та підвищення ефективності їх функціонування. Інноваційному розвиткові сільськогосподарських підприємств сприятиме
логістика із синергетичними зв’язками, яка потребує подальшого
спеціального дослідження.
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В умовах нової економіки ключовим завданням стратегічного
менеджменту залишається вирішення проблеми формування
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стійких конкурентних переваг підприємства. Традиційно конкурентні переваги розглядаються як сукупність специфічних характеристик, завдяки яким підприємству вдається набути більш привабливого, порівняно з компаніями-суперниками, положення на
ринку [1]. Під порівняно привабливим положенням зазвичай розуміють додаткові можливості залучення споживачів, зниження
ціни, економії на витратах, урізноманітнення пропозиції тощо
[2]. Вказані додаткові можливості формуються на базі раціонального використання наявних унікальних ресурсів компанії, її специфічних компетенцій і динамічних здатностей, які у сукупності
власне і складають основу конкурентних переваг підприємства.
У сучасній літературі зі стратегічного менеджменту пропонуються різні погляди на перелік тих ресурсів і здатностей, які
складають основу конкурентних переваг компанії, що функціонує в конкурентних умовах нової економіки. Зокрема з позицій
ресурсної теорії фірми основою конкурентних переваг компанії
вважаються наявні унікальні знаннєві ресурси, які неможливо
або досить складно копіювати компаніям-суперникам [3]. До
знаннєвих ресурсів належать технології, або технологічні знання.
Чи можуть стати технологічні знання основою стійких конкурентних переваг підприємства в умовах нової економіки?
Дослідники технологічного менеджменту У. Вертер та Е. Берман розглядають цю проблему у контексті парадоксу сучасної
конкуренції: з одного боку, технологія дійсно є джерелом конкурентної переваги, а з іншого — в умовах інформаційної прозорості неможливо створити більш менш тривалий захист від копіювання технологічного знання, що значно послаблює значущість
технології як основи конкурентної переваги [4]. В такому розумінні проблеми актуальним бачиться визначення адекватного
способу ідентифікації стратегічно значущих технологій підприємства, які складатимуть реальну основу його конкурентних переваг.
Стратегічно значущі технології підприємства, які складатимуть реальну основу його конкурентних переваг, ми сприймаємо
як багаторівневу технологічну структуру, між складовими якої
встановлений певного роду взаємозв’язок [5]. У контексті завдань стратегічного управління декомпозицію технологічної
структури підприємства пропонується здійснювати у трьох взаємопов’язаних контурах: контурі бізнес-ядра, контурі периферії та
контурі перспективи. В основі вирізнення вказаних трьох контурів — критерій відношення технологій до конкурентних переваг
та, відповідно, джерел економічного зростання. Контур ядра біз277

несу складають виробничі, управлінські, інформаційні, організаційні технології, за допомогою яких підприємство створює відповідний комплекс різноаспектних конкурентних переваг та
утримує найсильніші позиції з точки зору доходності й прибутковості. Контур периферії об’єднує ту частину технологічної
структури підприємства, яка утворюється комбінацією, рекомбінацією, а також спеціальними додатковими технологіями, що
складають основу конкурентних переваг суміжних сфер діяльності. У контурі перспективи технологічної структури підприємства
— так звані ембріональні технології, які у сьогоднішньому конкурентному контексті не можуть бути використані. До такого роду зароджувальних технологій ми відносимо перспективні
НДДКР, технологічні проекти, які можуть бути покладені в основу виробництва нових продуктів і надати компанії в майбутньому
нових джерел економічного зростання. Ембріональні технології
можуть мати суттєвий потенціал і значення у майбутньому та
сприяти заміщенню тих технологій, що використовуються для
розробки та виробництва нових видів продукції на сьогодні.
Розглядаючи технології в контексті конкурентних переваг, було б логічним передбачити, що їх основними якісними характеристиками мають бути унікальність і захищеність від копіювання. Однак відомо, що технологія сама по собі не вичерпує
поняття конкурентної переваги, а лише створює її технічний фундамент. У структурі ж стратегічної конкурентної переваги вирішальну роль відіграє не тільки і не стільки технологія, скільки
рухливе поєднання технології і стратегічного мислення, орієнтованого на формування резерву конкурентної відмітності підприємства. Особливо актуальною така думка виглядає в умовах конкуренції в новій економіці: компанії прагнуть набуття швидких
конкурентних переваг за рахунок інноваційних технологічних
змін.
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Проблема полягає у тому, що на міжнародній арені досить важливим для підтримання міжнародної стабільності стало транскордонне співробітництво. Для України це дасть можливість розвитку
усіх сфер господарювання, а також на досвіді країн ЄС досягнути
вищого рівня розвитку. Україна, завдяки вигідному геополітичному
положенню має великі потенційні можливості щодо його розвитку,
оскільки 19 з 25 регіонів держави є прикордонними, а зовнішній кордон є найдовшим серед європейських країн.
Мета дослідження: дізнатись про сучасний стан регіонального та
транскордонного співробітництва України та країн Європейського
Союзу. Розглянути можливість удосконалення таких відносин.
Транскордонне співробітництво визначено пріоритетним напрямом розвитку регіональної політики Європейського Союзу до
2013 року. В Україні транскордонне співробітництво є одночасно
інструментом розвитку прикордонних територій і чинником реалізації її євроінтеграційних прагнень.
Розвиток транскордонного співробітництва було передбачено
у 2000 році Програмою інтеграції України до ЄС та у 2002 році
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