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ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Глобалізація економічних процесів впливає на функціонування і перспек- 

тиви розвитку підприємств. Сучасні тенденції доводять необхідність переосмис- 

лення проблем розвитку підприємств, виходячи з глибокої взаємозалежності 

складових світового господарства, з його єдності, суперечливості та цілісності, 

що посилюється в умовах широкого розгортання інтернаціоналізації вироб- 

ництва, інтенсифікації інтеграційних процесів. 

Серед основних чинників глобалізації можна назвати такі: зростання 

кількості та обсягів злиття компаній; поширення впливу окремих національ- 

них валют; поширення тенденції до більшої відкритості підприємств; 

«розмивання» національної приналежності продукції; концентрація і центра- 

лізація капіталу, зрощення великих компаній і фінансових груп, які в своїй 

діяльності виходять за межі національних ринків; прозорість державних 

кордонів, яка дає можливості для свободи пересування; науково-технічний 

прогрес, поява інформаційних технологій, які кардинально змінюють систему 

соціально-економічних відносин, створюють якісно новий технічний рівень 

організаційно-економічних відносин тощо [1, с. 120]. 

Отже, можемо зазначити, що зростаюча глобалізація та інтеграція 

проявляються у прискоренні і збільшенні торгових потоків між країнами, що 

впливає на економічний розвиток, як країн так і підприємств. Особливістю 

глобалізації є непередбачуваність процесів, що відбуваються у світовій еконо- 

міці, тому для здійснення прогресивного економічного розвитку підприєм- 

ствам необхідно діяти гнучко, динамічно, і диверсифіковано, відповідаючи 

вимогам конкурентного, глобального ринку. 

Характеризуючи сучасні вплив глобалізації та інтеграції на розвиток 

підприємства, необхідно визначити позитивні та негативні сторони його 

прояву. До позитивних сторін глобалізації можна віднести збільшення 

швидкості пересування капіталів, послуг і людей, що сприяє встановленню 

контактів і надає широкі можливості для прискорення економічного зрос- 

тання. Крім того, глобалізація та інтеграція сприяють збільшенню 

зовнішньоторговельного обороту, і частки експорту в обороті; збільшенню 

зайнятості населення; збільшенню іноземних інвестицій і поліпшення 

інвестиційного клімату; технічному прогресу і впровадженню інновацій; 

вдосконаленню технічної інфраструктури; використанню стандартизованих 

процедур управління якістю; зростанню конкурентоспроможності; сприянню 

міжнародному розподілу праці и як наслідок – поглибленню спеціалізації 

виробництва та зростанню продуктивність праці. 

Однак, крім перерахованих переваг, які надає глобалізація, необхідно 

вказати на ризики які вона може викликати, а саме: – виникнення загроз для 
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економічної безпеки та посилення експансії економічно розвинених країн 

світу; – підвищення нестабільності функціонування національної економіки із 

врахуванням залежності від світових криз, в тому числі можливість 

дестабілізації фінансової сфери певної країни через незалежні від неї 

причини; – нерівномірний розподіл переваг від глобалізації між окремими 

країнами та галузями національної економіки; – ймовірна втрата національної 

ідентичності окремих країн, яка формувалась віками тощо. 

Як бачимо, в результаті глобалізації зростає відкритість економік країн, а 

це сприяє розширенню та диверсифікації світового ринку; динамічному 

зростанню конкурентоспроможності на світовому ринку. Відкритість ринку у 

міжнародному і глобальному масштабі є фактором, який прискорюють розви- 

ток підприємств. Ступінь відкритості економіки визначається експортом, 

імпортом країни і її зовнішньоторговельним оборотом. 

Імпорт в Україну в останні роки хронічно випереджає експорт, а їх 

різницю досягає часом 8% ВВП. Серед причин зниження темпів зростання 

експорту можна назвати падіння попиту на вітчизняну продукцію за кордоном 

через збільшення конкуренції. Що ж стосується вітчизняних позицій на 

міжнародній арені, то за загальним індексом конкурентоспроможності, 

Україна посідає майже останнє серед країн Європи місце – а саме 86-те, 

навряд чи спроможна взяти верх у такій конкурентній боротьбі. 

Але не дивлячись на негативні моменти вітчизняні підприємства мають 

достатній потенціал для здійснення своєї діяльності на міжнародному ринку. 

Під впливом процесів глобалізації підприємства намагаються підвищувати 

свою конкурентоспроможність, впроваджуючи інноваційні процеси, що є 

одним з дієвих способів. Таким чином, глобалізація економічних процесів 

впливає на всі напрямки підприємства. Основним фактором, або критерієм 

успіху підприємств буде цінність виробленої продукції або наданої послуги. 

Саме від цього критерію буде залежати ставлення до продукції підприємства 

споживачів, наскільки вони будуть задоволені її якістю. 

При вирішення питання по потребу інтелектуалізації підприємств 

України, доцільно відштовхуватись від існуючої низки проблем, що пов’язані 

з кадровим потенціалом, всього без виключення, вітчизняного промислового 

сектору, а саме: − відсутністю дієвих механізмів залучення молодих 

спеціалістів на підприємства, що призводить до старіння персоналу; − 

втратою спадкоємності, і відповідно, знань і досвіду висококваліфікованих 

кадрів, пов’язаних із виходом на пенсію частини працівників; − 

недосконалістю системи професійної освіти, що призводить до диспропорцій 

між потребами розвитку підприємства та своєчасною підготовкою кадрів до 

створення і впровадження інновацій [2, с. 289]. 

Однією з головних причин сучасної економічної кризи та низької 

конкурентоспроможності українських товарів та наданих послуг є нездатність 

вітчизняних підприємств боротися за розширення своєї частки на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, просувати свої товари та формувати 

свого споживача, поставивши його інтереси у центр всієї виробничої та 

комерційної діяльності. 
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В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція 

українських товаровиробників. Для того, щоб успішно діяти в умовах 

ринкової економіки, підприємство повинно оперативно формувати раціо- 

нальні варіанти відповідей на всі зміни, які виникають у процесі його ділової 

активності. 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно обрати 

свою стратегію діяльності: поглибленого проникнення, розширення викорис- 

тання, розширення ринку. Вибір тієї чи іншої стратегії необхідно поєднувати з 

комплексом заходів, які дозволять стати підприємству конкуренто- 

спроможним. 

Крім того, важливими шляхами підвищення конкурентоспроможності 

українських підприємств на сучасному етапі є створення іміджу підприємства 

«справедливих» цін за рахунок відповідності ціни і якості; розширення 

асортименту випускаємої продукції; стимулювання продажів за рахунок 

проведення різноманітних акцій; виконання основних вимог збутової 

логістики; поліпшення кадрового потенціалу та управлінської структури; 

вдосконалення проектування, використання найсучасніших техніки і 

технології, вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектуючих, 

поліпшення стандартизації; досконале вивчення потреб ринку; наявність 

конкурентоспроможних вітчизняних постачальників [3, с. 4]. 

Для розвитку малого та середнього бізнесу, який є провідним локомотивом 

економік світу, у нашій країні необхідно сформувати сприятливе конкурентне 

середовище для малого та середнього підприємництва, узгоджене з найкращим 

світовим, зокрема, європейським досвідом; забезпечити комплексний характер 

та усунути розбіжності і суперечності між нормативно-правовими актами, що 

регулюють розвиток малого та середнього підприємництва; послабити адмініс- 

тративний тиск на підприємництво, зменшити кількість процедур започат- 

кування, регулювання та закриття бізнесу; посилити роль малого та середнього 

підприємництва у розвитку державно-приватного партнерства на національному 

і регіональному рівнях; сприяти діяльності бізнес-асоціацій, спроможних 

здійснювати навчання та підвищення кваліфікації керівників малих та середніх 

підприємств; – здійснити реалізацію та фінансування урядових програм щодо 

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. 

Отже, можна зробити висновок, що для динаміки розвитку України в 

умовах глобалізаційних процесів, конкурентоспроможність підприємств має 

велике значення. Лише дія у комплексі може вивести українську продукцію на 

високий рівень конкурентоздатності. Українські підприємства мають потен- 

ціал та можливість до підвищення ролі конкурентоспроможності їхньої 

продукції, а тим самим і до займання провідних позицій на українському 

ринку. 
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