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Ковальчук В. Г. Державна політика стимулювання конкурентоздатності промисловості в умовах економічної інтеграції
Стаття присвячена проблемам державної регуляторної політики стимулювання економічного зростання, підвищення ефективності діяльності 
галузей промисловості країни. Розглянуто приклади закордонного досвіду в частині державної підтримки вітчизняних товаровиробників. По-
казано можливі варіанти інтеграції співробітництва між країнами СНД на основі спеціалізації, кооперації, сумісної праці заради досягнення еко-
номічного зростання економік. Продемонстровано автоматизовану систему масового обслуговування споживачів, яку пропонується викорис-
товувати в структурі торгівельних підприємств об’єднань. Запропоновано шляхи досягнення конкурентних переваг вітчизняних підприємств в 
умовах глобалізації за рахунок впровадження кластерів підприємств споживчого ринку. Виявлено їх недоліки, переваги та можливості розвитку 
на території України в умовах обмежених фінансових ресурсів. Визнано, що заходи бюджетно-податкової політики повинні бути налаштовані, 
у першу чергу, на підтримку створення об’єднань середніх підприємств легкої та інших галузей промисловості та сільського господарства, які 
мають потенціал розвитку. Визначено основні елементи створення державної програми підтримки і розвитку кластерної форми організації 
легкої та інших галузей виробництва, сільського господарства та торгівлі.
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УДК 339.9.012.42
Ковальчук В. Г. Государственная политика стимулирования  

конкурентоспособности промышленности в условиях экономической 
интеграции

Статья посвящена проблемам государственной регуляторной полити-
ки стимулирования экономического роста, повышения эффективности 
деятельности отраслей промышленности страны. Рассмотрены примеры 
зарубежного опыта в части государственной поддержки отечественных 
товаропроизводителей. Показаны возможные варианты интеграции со-
трудничества между странами СНГ на основе специализации, кооперации, 
совместной работы ради достижения экономического роста экономик. 
Продемонстрирована автоматизированная система массового обслужи-
вания потребителей, которую предлагается использовать в структуре 
торговых предприятий объединений. Предложены пути достижения кон-
курентных преимуществ отечественных предприятий в условиях глоба-
лизации за счет внедрения кластеров предприятий потребительского 
рынка. Выявлены их недостатки и возможности развития на террито-
рии Украины в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Признано, что 
меры бюджетно-налоговой политики должны быть направлены, в первую 
очередь, на поддержку создания объединений средних предприятий легкой и 
других отраслей промышленности и сельского хозяйства, которые имеют 
потенциал развития. Определены основные элементы создания государ-
ственных программ поддержки и развития кластерной формы организации 
легкой и других отраслей производства, сельского хозяйства и торговли.
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ность, нереализованный спрос, кластеры.
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Kovalchuk V. H. State Policy of Stimulation of Industrial Competitiveness 

under Conditions of Economic Integration
The article is devoted to problems of state regulatory policy of stimulation of 
economic growth, increase of efficiency of activity of industrial branches of 
the country. It considers examples of foreign experience in the part of state 
support of domestic manufacturers. It shows possible variants of integra-
tion of co-operation between CIS countries on the basis of specialisation, co-
operation and joint activity for achieving economic growth of economies. It 
demonstrates an automated system of mass servicing of customers, which is 
offered to be used in the structure of associations of trade enterprises. It of-
fers ways of achievement of competitive advantages of domestic enterprises 
under conditions of globalisation by means of introduction of clusters of the 
consumer market enterprises. The article reveals their shortcomings and pos-
sibilities of development in the territory of Ukraine under conditions of limited 
financial resources. It acknowledges that measures of the fiscal policy should 
be directed, first of all, at support of creation of associations of medium en-
terprises of the light and other branches of industry and agriculture, which 
have development potential. It identifies main elements of creation of state 
programmes of support and development of the cluster form of organisation 
of the light and other branches of industry, agriculture and trade.
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Розвиток глобального ринку зумовлено ростом еконо-
мічної інтергації країн на принципах спеціалізації у 
виробництві та реалізації товарів і послуг. Проблеми 

відкритості економіки безпосередньо пов’язані із зовніш-
ньою міжнародною торгівлею як формою відношень між 
країнами світу в економічній галузі. 

Досить актуальною є проблема досягнення і реаліза-
ції конкурентних переваг галузей промисловості Україні як 
важливіших чинників впливу на побудову відкритої еконо-
міки і можливість свободно і впевнено рухатися в напрямку 
міжнародного конкурентного середовища. У цьому зв’язку 
предметом розгляду є виявлення та реалізація потенціалу 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств окре-
мих галузей промисловості та визначення ролі і меж дер-
жавної регуляторної політики у їх розвитку і підтримці. 

Різним напрямам розвитку теорії міжнародної тор-
гівлі в галузі побудови конкурентних переваг присвячені 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених (Гаврилюка О., Ма-
когона Ю., Фісуна Ю., Тищенко О., Грязнової А., Портера М., 
Фреунда С., Жилярда Л.). Вибір і подальший розвиток да-
них концепцій теорії торгівлі з урахуванням національних, 
географічних та іншіх чинників територій може істотно 
впливати на формування напрямку економічного розвитку 
країни, встановлення визначених позицій у міжнародному 
торговому середовищі.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ро
м

и
сл

о
во

ст
і

151БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2014
www.business-inform.net

Важливою є проблема стимулювання побудови і мо-
дернізації підприємств, досягнення їх конкурентоспромож-
ності з урахуванням впливу їх галузевої належністі, розмірів 
(малих, середніх і великих) і розміщення в регіонах Укра-
їни з різною традиційною теріторіальною та економічною 
структурою. Вирішення цього питання досить важливо для 
усунення територіальних диспропорцій, досягнення сба-
лансованості розвитку між східними старопромисловими і 
західними переважно аграрними регіонами України. 

Метою статті є дослідження і обгрунтування кон-
цепції побудови конкурентних переваг підприємств окре-
мих галузей виробництва за рахунок створення ефективної 
системи їх управління та визначення основних напрямків 
державної інвестиційної політики для цілей стимулювання 
розвитку і діяльності суб`єктів господарювання. 

 

Розвиток глобального ринку зумовлено зростанням 
економічної інтергації країн на принципах спеціаліза-
ції у виробництві та реалізації товарів і послуг. Зміц-

нення позицій на міжнародному ринку, досягнення стій-
кого економічного зростання в середньостроковій і дов-
гостроковій перспективі залежить від вибору і практичної 
реалізації напрямку теорії міжнародної торгівлі. 

На даний час в умовах міжнародної финансової кри-
зи торгова політика України, як і інших країн – представни-
ків трансформаційної економіки повинна засновуватися на 
принципах лібералізації та розумного протекціонізму для 
захисту вітчизняного виробника, не вживаючи жорстких 
заходів, які обмежують імпорт. 

У жовтні 2011 р. у Санкт-Петербурзі було підписано 
договір про Зону вільної торгівлі серед країн СНД з пер-
спективою побудови і розширення Митного союзу. Дого-
вір вступив у дію 20 вересня 2012 р. після його ратифікації 
першими країнами-учасниками: Бєларуссю, Україною та 
Росією [9]. Потенційно цей договір відкриває великі мож-
ливості у сфері розвитку торгівлі між країнами Співдруж-
ності: розширення товарообігу і підвищення ефективності 
національної економіки. Але у міжнародному торговому 
середовищі не підтримуються такі методи торгової політи-
ки. Американський економіст Каролайн Фреунд пише про 
негативні наслідки регіоналізму. Він констатує на прикладі 
торгових відношень між підриємствами США і країн Пів-
денної Америки, що торгівельні домовленості, які несуть 
економічні вигоди країнам-учасникам, перешкоджають 
розвитку торгівлі з країнами-неучасниками. Це відобра-
жається на підвищенні торгових тарифів, зменшенню квот 
для неучасників торгових домовленостей [7]. 

Незважаючи на це, через фінансову кризу світовий 
ринок захльостує нова хвиля протекціонізму. Хоча на са-
міті у Вашингтоні було прийнято декларацію, в якій за-
свідчено ідею відмови від протекціонізму, але все більше 
стран – представників «великої двадцятки» демонструють 
підтримку національної економіки. Так, Франція відкрила 
фонд для інвестицій у 7,6 млрд дол. для захисту свого ви-
робника. У США планується пакет державної допомоги 
для своїх автовиробників [14]. СОТ відмовляє у проханні 
Бразилії та Індії відмінити європейські тарифи на імпорт 
сільськогосподарської продукції та американську систему 
дотацій фермерам в обмін на відкриття у США і ЄС своїх 
ринків [12]. У законі «Про промислову політику Європей-
ського союзу», прийнятому 10 липня 2013 р., йдеться про 
модернізацію політики державної підтримки виробництва 
шляхом довгострокового інвестування ринку. Одна з ініці-

атив Европейської комісії – допомога у створенні малих і 
середніх підприємств та іх розвиток [11]. У відношенні сти-
мулюючої фіскальної політики Верховною Радою і урядом 
України були прийняті заходи, щодо створення сприятли-
вих умов для розвитку легкої промисловості: звільнення 
від податку на прибуток на десять років, введення спроще-
ної системи оподаткування і т. п. Цілком очевидно, що для 
істотного підвищення конкурентоспроможності, ефектив-
ності діяльності підприємств легкої промисловості Украї-
ни недостатньо прийнятих заходів. Вони ефективні на 
етапі, коли підприємства набирають обертів. На даний час, 
на нашу думку, необхідна активна стимулююча політика. 
Однак представники Міністерства економічного розвитку 
України, які безпосередньо займаються проблемами галу-
зі, засвідчують, що надані пільги для підприємств легкої 
промисловості можна характеризувати, як максимально 
можливі, до яких досить критично ставляться у представ-
ництві СОТ. Таким чином, можна констатувати, що Запад 
демонструє політику подвійних стандартів по відношенню 
до країн з трансформаційною економікою. 

Вважаємо, що за таких умов вигоди від зовнішньої тор-
гівлі можуть бути досягнуті, насамперед, при розши-
ренні співробітництва з країнами СНД на основі спе-

ціалізації, кооперації підприємств. Зокрема можлива співп-
раця з підриємствами, які спеціалізуються на виробництві 
товарів галузей легкої промисловості як мобільної, гнучкої, 
з високими показниками швидкості товарообігу. Азійські 
країни Співдружності, розвиваючи галузі національного 
господарства з конкурентним потенціалом (невиликими 
витратами виробництва за рахунок відносно дешевої робо-
чої сили в даних районах) зможуть стати основними поста-
чальниками дешевої та якісної сировини для підприємств 
текстильної галузі. Так, найбільший виробник сировини 
для текстильної промисловості (бавовни) в СНГ – Узбе-
кістан. Зараз значна доля бавовни-волокна Узбекістану йде 
на експорт, яка є важливою статтею валютних накопичень. 
Державною програмою розвитку експортного потенціалу 
Узбекістану передбачено зниження долі бавовни-волокна 
у експорті з урахуванням розвитку бавовняно-переробних 
виробництв усередені країни. Бавовняні тканини в Узбе-
кістані також активно використовуються на відчизняних 
швацьких фірмах. Але вигляд та експлуатаційні властивості 
виробів, вироблених із тканин, у складі якої якісна, але чис-
та бавовна, не відповідають попиту споживачів. Підвищен-
ня якісних показників виробів і розширення їх асортименту 
можливо за рахунок зміни технології виробництва, шляхом 
додавання у склад тканин синтетичного волокна, вироб-
ництво якого можливо розвинути на українських підпри-
ємствах. Тому цілком можлива побудова спільних підпри-
ємств Узбекістану і України, що забезпечить виробництво 
і пропозицію привабливої конкурентоздатньої продукції на 
внутрішніх і зовнішніх ринках.

Стан легкої промисловості України зараз не на кращо-
му рівні. Основна проблема виробництва – сировинні ре-
сурси. Великі ціни на тканини, застаріле обладнання і техно-
логії впливають на коштовність збуту виготовленої продук-
ції і обмежують попит на товари вітчизняного виробництва, 
зменьшуючи їх конкурентоздатність. В умовах, які склалися, 
підняття ефективності роботи підприємств галузей легкої 
промисловості потребує державної підтримки.

Американський економіст Пол Кругман пише про те, 
що у США для підтримки конкурентоздатності товарів ви-
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користовується субсидіювання заробітної плати робітни-
ків. Однак така постійна підтримка виробників є перероз-
поділом частини засобів платників податку, що негативно 
впливає на соціальну політику підприємства [8]. 

У цьому зв’язку вважаємо доречним запропонований 
автором шлях до відродження легкої промисловості Украї-
ни за рахунок інвестування створення нових і модерніза-
цію діючих середніх підприємств легкої промисловості та 
побудова на їх базі об’єднань (кластерів) під управлінням 
оптово-роздрібних фірм [2]. Конкурентною перевагою ді-
яльності об’єднання підприємств під управлінням оптово-
роздрібної фірми є залучення ефективної автоматизованої 
системи масового обслуговування споживачів (рис. 1). Дані 
вивчення і визначення реалізованого та незадовільного по-
питу, отримані у торговельних підприємствах (крамницях), 
передаються у відділи оптово-роздрібної фірми. Це почат-
кові дані для регулювання завозу товарів. Технологічні від-
діли узагальнюють отриману информацію і вживають за-
ходи для завозу до крамниць недостатніх товарів із бази 
оптово-роздрібної фірми, а також розробляють додатковий 
заказ для підприємств на вироби, які не виробляються, але 
на які були отримани запити у крамницях від споживачів. 
Коректування ассортименту продукції, кількісних і якісних 
показників може відбуватися під впливом збурень – чин-
ників зміни кон’юктури ринку: напрямків моди, рівня гро-
шових доходів населення, валютного курсу тощо. 

Завдяки безпосередньому зв’язку органу що управ-
ляє (фірми) з виробництвом і споживачем через роздрібні 
торгівельні підприємства, система дозволяє гнучко реагу-
вати на обурення і сигнали зворотнього зв’язку, своєчасно 
здійснювати регулюючу дію на основні елементів системи: 
виробництво і торгівельну мережу з метою недопущення 
ринкових проблем, наприклад затримання обігу чи збіль-
шення наднормативних запасів, зростаючий попит при 
відсутності належного ассортименту. Крім того, такі гнучкі 
виробничі системи, з використанням інформаційних техно-
логій запобігають загрозі зі сторони продуктів-замінників, 
забезпечуючи швидку зміну асортименту продукції. Вико-
ристання прогресивних інформаційних технологій підні-
має перепони для проникнення в галузь згаданих продук-
тів, забезпечуючи конкурентні переваги [3]. 

Представлена cистема за своєю суттю є стабіліза-
ційною. Вона налаштована на регулювання і стабілізацію 
заданих основних параметрів виробництва і споживання  

залежно від впливу факторів внутрішньої та зовнішньої ме-
режі та досягнення зіставлення макроекономічних показ-
ників – попиту і пропозиції. На наш погляд, використання 
таких систем управління виробництвом особливо ефектив-
но в період економічних спадів – з метою недопущення зни-
ження обсягів виробництва, товарообігу, прибутковості. 

Запропонована система управління процесом масово-
го обслуговування буде сприяти найбільш повному 
задовільненню потреб споживачів в галузі, яка за-

безпечується товарами розширеного асортименту і спо-
живчих ознак. При цьому реалізуются вимоги кожного по-
купця, що в умовах розгалудженої торгівельної мережі буде 
сприяти значному збільшенню споживання і товаробігу. 

Значне нарощування обсягів виробництва приведе 
до ефекту масштабу. Зниження витрат на одиницю випуску 
при нарощуванні обсягів виробництва і, як наслідок, вста-
новлення конкурентних цін, дасть дозвіл виходу виробни-
кам на світовий ринок [9].  

Французький економіст Люс’ен Жилярд стверджує, 
що за умови оптимального налагоження зв’язку між спо-
живанням і виробництвом невеликі доходи виробництва 
можуть в майбутньому стати наслідком досягнення висо-
ких показників відтворення [6]. 

Автором пропонувалось створення таких об’єднань 
у різних областях України з урахуванням регіональниї осо-
бливостей територій. Але на даний час, в умовах обмеже-
них фінансових ресурсів держави, можлива побудова таких 
кластерів в окремому регіоні, наприклад у Харківській об-
ласті – як старопромисловій з великим людським і науко-
вим потенціалом. До речі, британський економіст Майкл 
Портер пише, що кластери за розмірами різняться від одно-
го міста до країни. У деяких галузях вони можуть приймати 
форму малих і середніх підприємств (на прикладі італьй-
ських виробників взуття). Портер стверджує, що кластери 
загального орієнтування, розташовані в деякій географіч-
ній області, здібні розростатися, виходячи за розміри міс-
цевого ринку, і можуть стати джерелом довгострокового 
економічного зростання. Для підвищення продуктивності 
праці, розвитку технологій кластер повинен зростати [3]. 
Тому в майбутньому пропонується поступове створення 
таких об’єднань в більшості областей України. Їх діяльність, 
на основі справедливої конкуренції, дозволить досягти най-
більш високого показника бюджетного мультиплікатора.  

 

Оптово-
роздрібна

фірма
  

 

Збурення 

  Крамниця 

 Крамниця 

 Крамниця 

Фабрика

Фабрика

Фабрика

 

Зворотний зв’язок

Зворотний зв’язок

Рис. 1. Автоматизована система масового обслуговування споживачів
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У цьому зв’язку державні інвестиції можна розглядати як 
важелі впливу на обсяг національного виробництва, що за-
безпечує економічне зростання [1].

Таким чином, діяльність об’єднань середніх підпри-
ємств легкої промисловості під управлінням оптово-роз-
дрібних фірм з використанням системи управління масо-
вого обслуговування споживачів можна вважати конку-
рентною перевагою галузі. 

Зараз ринку товарів легкої промисловості України 
перешкоджає експансія дешевих товарів з країн південного 
сходу. Однак, по-перше, на даному етапі розвитку, напри-
клад у Китаї, спостерігається зростання економіки, рівня 
життя населення, і як наслідок,– заробітної плати. За тем-
пами економічного зростання КНР виходить на перше міс-
це серед високорозвинутих країн світу. ВВП на душу насе-
лення на даний час збільшився в 4,5 раза, а продуктивність 
праці – у 3,6 раза. Заробітна плата зросла у містах в 3,2 раза 
[5, с. 87]. Тому країна поступово втрачає конкурентну пере-
вагу, основа якої – дешева робоча сила. По-друге, як наго-
лошує Грязнова А., вигідність сучасної торгівлі є не стіль-
кі в тому, щоб отримувати більш дешеві товари, скількі в 
тому, щоб споживач отримував більш різноманітний вибір 
товарів [1, с. 525]. Діяльність запропонованої компанії і 
буде налаштована на вирішення даної проблеми, де осно-
вними важелями торгівлі як на внутрішньому, так і на зо-
внішньому ринках будуть служити чинники індивідуальних 
переваг споживачів. 

При цьому залишається проблема створення і впро-
вадження державної програми підтримки і розвитку 
згаданої кластерної форми організації виробництва 

і торгівлі. Вітчизняний економіст О. М. Тищенко констатує, 
що процес розвитку кластерів в останні роки є предметом 
державної уваги. Але в умовах невизначених питань співп-
раці, нормативно невизначеного поняття «кластер» дер-
жава не може активно впливати на діяльність кластерних 
утворень і приймати вагомі управлінські рішення. Через це, 
на його думку, гальмується процес кластерізації в країні [4, 
с. 27]. Так, дійсно, на даний час держава приділяє велику 
увагу активізації функціонування об’єднань підприємств. У 
Концепції економічного розвитку України на період до 2015 
р. наголошується про доцільність розвитку технологічних 
кластерів, які допомагають невеликим компаніям залучати 
інвесторів у ряд галузей, прискорювати розвиток інновацій 
[10]. Але на регіональному рівні нерідко здійснення заде-
кларованих ідей приймає форму бюрократичних відносин 
місцевих органів влади з бізнесом. Загроза отримання за-
лежності, втрата часу на виконання бюрократичних управ-
лінських рішень відлякує керівників підприємств і заважає 
бізнесу. Саме через це невдалою виявилася спроба створен-
ня кластера виробників легкої промисловості у Харківській 
області. Хоча проведені автором соціологічні дослідження 
засвідчують підтримку кирівниками підприємств легкої 
промисловості Харківської області створення об’єднань та 
готовність до розгляду пропозицій. Автор цієї статті бачить 
появу кластера на фоні згуртування виробніків навколо 
асоціації, з послідовним налагоджуванням діалогу з владою. 
Активне втручання влади з директивною плановою систе-
мою управління було ознакою адміністративно-командної 
системи радянських часів. В умовах соціалістичної планової 
економіки такі системи управління, дійсно, були ефективні 
і відповідали часу. В умовах ринкової економіки такі дії не 
припустимі. Кластер – формальне поняття і не є юридич-

ною особою. Навколо нього об’єднуються незалежні компа-
нії, установи, які конкурують і разом з тим роблять єдину 
справу [3]. Тому держава повинна стати частиною кластера 
і займатися вирішенням питань, які йдуть на користь усім 
його учасникам. 

Відверто кажучі, деякі методи й інструменти еконіч-
ної діяльності радянської соціалістичної системи 
прийнятні і в ринковій економіці та викликають 

увагу в світі. А саме, розвиток виставкової, логістичної ді-
яльності, тощо. До речі, поява кластерів у формі державних 
об’єднань відбувалася вже у 70-ті роки минулого століття 
в Радянському Союзі. Після реформи «Золота п’ятирічка», 
ідеї якої належали професору Харківського інженерно-
еко номічного інституту Е. Г. Либерману, у 1970 р. було на-
раховано 608 об’єднань, а у 1970 р. їх було вже 3670, серед 
них: Електросила, Уралмаш, КамАЗ, Більшовичка і т. п. 
Об’єднання діяли на основі госпрозрахунку, інвестиційної 
діяльності, кооперації з іншими підприємствами [13]. Тре-
ба відзначити, що в сучасній Європі спостерігаються тен-
денції відзнак центрацізму. Тут йдеться про відродження 
єдиної европейської промислової політики, заснованої на 
єдиних цілях, багаторівневому управлінні та на розвитку 
європейської кластерної політики, яка повинна з’єднати 
регіональні кластери в єдиний європейський кластер [11]. 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, для ліквідації кризових явищ і розвит-

ку економіки України, в умовах обмежених фінансових ре-
сурсів, заходи бюджетно-податкової політики повинні бути 
налаштовані на активне стимулювання створення об’єд нань 
середніх підприємств легкої та інших галузей про мисловості: 
споживчого ринку, сільського господарства, які мають по-
тенціал розвитку. Діяльність даних виробничих структур 
буде сприяти зниженню тіньової діяльності, вирівнюванню 
соціально-економічного розвитку регіонів Украіни. 

Вважаємо, що основними елементами державної 
програми підтримки і розвитку кластерної форми органі-
зації виробництва легкої та інших галузей промисловості, 
сільського господарства і торгівлі повинні бути:

1. Формування державного органу на рівні мінистер-
ства, відомства, який можна вважати частиною кластера, 
для цілей партнерства, лобіювання, підтримки розвитку 
данної форми виробництва і торгівлі.

2. Проведення інвентаризації збережених основних 
засобів колишніх і діючих середніх підприємств на тери-
торії України.

3. Створення сировинної бази для підприємств:
 розвиток вирощування і виробництва сировини 

для підприємств текстильних, шкіряних та інших 
виробів (вирощування льну, відродження підпри-
ємств обробки льну, розвиток вівчарства та ін.);

 на базі великих хімічних компаній створення се-
редніх підприємств з виробництва синтетичного 
волокна;

 налагоджування державними органами імпорту си-
ровини з іншіх держав на взаємовигідних умовах.

4. Розширення ринку збуту товарів:
 державна підтримка участі вітчизняних виробни-

ків у міжнародних виставках;
 розширення виставкової діяльності в містах Укра-

їни.
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5. Активізація митної діяльністі в Україні:
 перекриття та ліквідація державними органами 

каналів надходження через митну територію Укра-
їни контрабандних несертифікованих товарів, по-
силення відповідальністі за торгівлю контрабанд-
ними товарами;

 налагодження імпорту фірмових виробів і поси-
лення контролю за їх екологічностю і якістю.     
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