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ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Розкрито тенденції трансформаційних процесів, які характерні для сучасної структури міжнародної спеціалізації національ-
ної економіки з урахуванням необхідної умови: забезпечення економічної безпеки країни. Автором наголошується, що основою 
конкурентоспроможності країни є економічний потенціал, а саме його ефективне використання. За сучасних умов рівень про-
гресивності економіки визначається характером інноваційно-інвестиційної діяльності та ступенем її активності, що пропонується 
впровадити у вигляді експортно-інноваційної моделі спеціалізації національної економіки.
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ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Раскрыты тенденции трансформационных процессов, которые характерны для современной структуры международной 
специализации национальной экономики с учетом необходимого условия: обеспечение экономической безопасности страны. 
Автором отмечается, что основой конкурентоспособности страны есть экономический потенциал, а именно его эффективное 
использование. В современных условиях уровень прогрессивности экономики определяется характером инновационно-инвес-
тиционной деятельности и степенью ее активности, предлагается внедрить в виде экспортно-инновационной модели специали-
зации национальной экономики.
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The article trend of transformation processes that are characteristic of the modern structure of international specialization of the national 
economy based on prerequisite: ensuring economic security. The author notes that the basis of the country's competitiveness is economic 
potential, namely its effective use. Under the present conditions, the level of progressivity economy depends on the nature of innovation and 
investment and the degree of activity proposed to introduce a form of export specialization innovative model of national economy.
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Постановка проблеми. Сучасні геоекономічні про-
цеси, в яких перебуває Україна, вимагають нових 
підходів до формування та реалізації принципів еко-
номічної безпеки країни. Особливу роль в цих про-
цесах продовжує виконувати, а часткового займає і 
провідне місце – економічна дипломатія. Як зазна-
чається в Постанові Верховної Ради України «Про 
Концепцію(основи державної політики) національної 
безпеки України», економічна безпека – це такий 
стан національної економіки і кредитно-фінансової 
системи, який дає можливість: а) гарантувати еко-
номічний розвиток держави на підставі досягнень 
науково-технічного прогресу; б) забезпечувати стій-
ке функціонування своєї кредитно-грошової системи 
і задоволення потреб суспільства за несприятливих 
внутрішніх і зовнішніх умов.

Оцінити рівень економічної безпеки можна з ура-
хуванням дослідження ресурсного потенціалу та 
можливостей його розвитку; рівня ефективності ви-
користання ресурсів, капіталу і праці та його відпо-
відності рівневі в розвинутих країнах, а також рів-
неві, за якого загрози внутрішнього і зовнішнього 
характеру зводяться до мінімуму; конкурентоздат-
ності економіки; цілісності території та економічного 
простору; суверенітету, незалежності й можливості 
протистояння зовнішнім загрозам; соціальної ста-
більності й умов запобігання і вирішення соціальних 
конфліктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичну основу статті становлять роботи провідних ві-
тчизняних і закордонних учених і фахівців у сфері 
процесів глобалізації, постіндустріального розвитку, 
конкурентоспроможності національної економіки, 

міжнародних інноваційних процесів, аналізу тех-
нологічних укладів, зокрема наукові праці україн-
ських і російських учених, а саме: А. Філіпенко, 
П. Леоненко, Д. Лук’яненко, С. Єрохіна, Т. Бревдо, 
Л. Антонюк, О. Каніщенко, В. Новицький. 

Технологічні трансформації та глобалізаційні 
процеси досліджуються і в роботах російських уче-
них, Р. Фатхутдінова, І. Спиридонова та ін.; серед 
зарубіжних фахівців – це роботи А. Бранденбурге-
ра, Р. Вернона, Е. Вогеля, П. Кругмана, В. Леон-
тьєва, Ф. Ліста, А. Маршалла, Дж. Міля, Р. Нель-
сона, Б. Оліна, М. Познера, М. Портера, Д. Рікардо, 
Дж. Сакса, Н. Самуельсона, А. Сміта, Р. Солоу, 
С. Вінтера, Ф. Хайєка, Дж. Харта, Е. Хекшера, 
Дж. Хікса та ін.

Питання економічної безпеки, конкурентоспро-
можності національної економіки розглядалися і 
детально досліджувалися в працях зарубіжних і ві-
тчизняних вчених, проте геоекономічні трансформа-
ції, які обумовлюються радикальними та еволюцій-
ними змінами світового порядку вимагають переходу 
на новий рівень співвідношень країн та суб’єктів 
міжнародної економічної діяльності. 

Мета статті полягає у розкритті тенденцій транс-
формаційних процесів, які характерні для сучасної 
структури міжнародної спеціалізації національної 
економіки з урахуванням необхідної умови: забезпе-
чення економічної безпеки країни.

Викладення основного матеріалу. Розглядаючи 
міжнародну спеціалізацію національної економіки, 
насамперед слід наголошувати на необхідності забез-
печення високої конкурентоспроможності та еконо-
мічного зростання, які, своєю чергою, обумовлюють 
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чинники, які стимулюють поширення нових техно-
логій, поєднання науки і техніки, розвиток людсько-
го потенціалу, тобто всі ознаки постіндустріальної 
цивілізації.

В сучасному світі важливий резерв економічної 
стабілізації пов’язаний із цілеспрямованою техноло-
гічною політикою уряду, тобто з екзогенними щодо 
економіки суб’єктивними чинниками. Водночас ек-
зогенність полягає в тому, що механізми спеціаліза-
ції виробництва формуються не тільки відповідно до 
розподілу виробничих циклів згідно з факторним роз-
міщенням (наприклад, таким, який описується тео-
рією Хекшера – Оліна), але і як наслідок суб’єктивно 
скерованого процесу розміщення на власній терито-
рії високотехнологічних виробництв, інформаційно-, 
інтелектомістких технологій. Очевидно, що найкра-
щі можливості концентрації технологій мають інду-
стріально розвинуті країни, які здійснюють дедалі 
більш широку експансію високотехнологічних това-
рів на ринки інших країн, зокрема держав у регіоні 
Центрально-Східної Європи [1]. 

Якість інституцій, інноваційність, розвинута інф-
раструктура, високі макроекономічні показники, ви-
сококваліфікована робоча сила, потужний науковий 
потенціал, ефективна ринкова економіка, техноло-
гічна готовність, якісне ведення бізнесу – ці та бага-
то інших чинників визначають сьогодні успіх, вони є 
передумовою конкурентоспроможності національної 
економіки.

Ефективність використання економічного потен-
ціалу в країні залежить від господарського меха-
нізму. Його недосконалість може призвести до не-
раціонального, малоефективного, а то й витратного 
використання складових економічного потенціалу. 

Роль кожної держави в сучасному світі визна-
чається насамперед економічною могутністю, яка є 
наслідком реалізації економічного потенціалу. Вра-
ховуючи специфіку головних елементів конкуренто-
спроможності національної економіки на світовому 
ринку, які обумовлюються найперше інноваційними 
здобутками, науково-технічним прогресом, слід за-
значити, що використання природних людських ре-
сурсів визначається вичерпувальним характером і не 
відповідає загально-домінуючим умовам повноцінно-
го існування економіки країни у світогосподарських 
процесах. Політика такого спрямування віддаляє на-
ціональну економіку від групи розвинутих країн, що 
встановлюють правила на світовому ринку, і набли-
жує до групи країн, потенціал яких використовують 
[2]. В цьому аспекті конкурентоспроможність націо-
нальної економіки – це вирішальний критерій її роз-
витку. Його слід враховувати під час вирішення про-
блем лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків і 
рівня відкритості економіки. 

Найперше завдання, яке повинна виконати дер-
жава щодо своїх товаровиробників і споживачів, – 
якнайшвидше створити передумови для формування 
конкурентного середовища. Без справжньої конку-
ренції на внутрішньому ринку не можна забезпечити 
ефективного виходу на міжнародну арену. 

Попри високий рівень відкритості національної 
економіки, внесок України в загальний обсяг сві-
тового експорту товарів і послуг доволі незначний. 
Це суттєво звужує перспективи формування конку-
рентоспроможності економіки, оскільки саме пла-
тоспроможність та потужність внутрішнього ринку 
визначають стабільність та динамічність соціально-
економічного розвитку країни. Маючи вигідні пер-
винні конкурентні переваги, а саме: високий рівень 
кваліфікації працівників, базу високотехнологічних 

виробництв, власну сировинну базу для більшості 
промислових виробництв, вигідне географічне роз-
ташування, забезпеченість власною електроенергією, 
потенційно потужний внутрішній ринок та широку 
диверсифікацію виробництва, Україна має високі 
шанси посісти вагоме місце у міжнародному поділі 
праці. 

Структурний трансформаційний процес в еко-
номіці України набуває нових якісних ознак і стає 
невід’ємною частиною світового цивілізаційного про-
гресу. Досвід розвинутих країн засвідчив, що ви-
сокий рівень споживання на індустріальній осно-
ві досягається непомірно дорогою ціною: розтратою 
земельних ресурсів; нераціональним використанням 
людського потенціалу; порушенням рівноваги між 
діяльністю людини та природним середовищем. За 
цих умов структурна перебудова покликана сприяти 
створенню засад нової постіндустріальної цивіліза-
ції, найсуттєвішими ознаками якої є: 1) перехід до 
нового технологічного способу виробництва і нового 
типу економічного зростання; 2) гуманізація і соці-
алізація економіки; 3) наявність різних форм влас-
ності та економічних укладів, еволюція економічних 
відносин та інститутів; 4) посилення інтеграційних 
процесів [3]. 

Світовий досвід показує, що жодна країна, на-
віть найрозвинутіша, не може обирати за мету до-
сягнення ефективної конкуренції за всім асортимен-
том виробленої нею продукції. Пріоритет надається 
лише тим секторам економіки, які мають умови для 
здобуття конкурентних переваг на світовому ринку. 
Відповідно до цього повинні розподілятися ресурсні 
можливості держави та окремих галузей. Водночас 
мається на увазі не тільки підвищення ефективності 
господарського використання ресурсів, що саме со-
бою дуже важливо, а й забезпечення становлення 
ефективної структури промислового виробництва. 

Аналіз галузевої структури економіки дає змогу 
визначити превалюючий тип розвитку (промисло-
вий, аграрно-промисловий, аграрний), а також ви-
явити основні чинники економічного зростання, екс-
тенсивний чи інтенсивний розвиток. Визначаючи 
галузеві пріоритети, треба віддавати перевагу розви-
тку галузей, що мають швидкий оборот капіталу. Це 
легка та харчова промисловість, а також галузі, що 
забезпечують їх сировиною. Інша група галузей, що 
потребує пріоритетного розвитку, – це наукоємні га-
лузі промисловості: машинобудування, хімічна, при-
ладобудування [5].

Структура економіки не є стабільною, вона по-
стійно змінюється під впливом внутрішніх та зовніш-
ніх чинників. У такий спосіб відбуваються структур-
ні зрушення, які супроводжуються прогресивними 
чи депресивними змінами в економіці. Об’єктивною 
основою цих зрушень є невідповідність можливостей 
економіки її загальним потребам.

Під впливом негативних структурних зрушень, 
коли занепадають провідні, базові галузі економіки, 
виникає тривала структурна криза, яка супроводжу-
ється макроекономічними диспропорціями. Струк-
турна криза настає, коли можливості пропозиції не 
задовольняють зростаючого сукупного попиту. Осо-
бливо це стосується обмеженості сировинно-енерге-
тичних ресурсів, необхідних для виробництва пев-
них товарів. Наприклад, енергетична криза вражає 
насамперед енергомісткі галузі, а через них – і всю 
економіку.

Для ліквідації структурних диспропорцій потрі-
бен тривалий час. Їх подолання може здійснюватись 
через перерозподіл основних економічних ресурсів 
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між окремими галузями і через розвиток ринкового 
механізму господарювання. Цей процес структурної 
перебудови потребує створення сприятливих інвес-
тиційних умов, стимулювання науково-технічного 
прогресу, особливо переходу до високих ресурсозбе-
рігаючих технологій, поширення комп’ютеризації, 
створення прогресивної виробничої інфраструктури. 

Конкурентоспроможність української економі-
ки, попри певні позитивні кількісні зрушення, пе-
ребуває на низькому рівні, що зумовлено насампе-
ред погіршенням якісних характеристик розвитку. 
Відтак є незначною і зменшується частка України 
на найбільш динамічних і високотехнологічних рин-
ках, зокрема на ринках інформаційних технологій 
та комп’ютерної техніки, електроніки. Такою, що не 
відповідає наявному потенціалу, залишається струк-
тура експорту послуг, яка має фактично монокуль-
турний характер з домінуванням транспортування 
та мінімальним залученням до міжнародного торго-
вельного обміну науково-технічної, інжинірингової, 
управлінсько-інформаційної сфер.

Конкурентна модель розвитку української еко-
номіки має ґрунтуватися на методологічному прин-
ципі збалансованого розвитку корпоративного рівня 
управління експортною діяльністю та макрорівня її 
регулювання у глобальному середовищі, що зумов-
лює її елементну структуру: форми експортуван-
ня, неактивну поведінку, компоненти міжнародно-
го маркетингу, галузеві, міжгалузеві та регіональні 
пріоритети економічної політики; методи, форми та 
інструменти підтримки стимулювання вітчизняних 
виробників. Макрорівневі напрями розвитку наці-
ональної економіки мають передбачати товарну та 
географічну диверсифікацію із забезпеченням уста-
леності та ефективності на традиційних і на нових 
для України ринках експортування, мікрорівневі – 
вертикальну інтеграцію підприємств, використання 
креативних підходів до міжнародного стратегічно-
го менеджменту та формування ефективної системи 
маркетингової діяльності фірм на зарубіжних рин-
ках, що сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності українського експорту [6].

Сучасний стан соціально-економічного розвитку 
України насамперед характеризується вкрай незна-
чним впливом інноваційних факторів на економічне 
зростання, існуванням багатьох бар’єрів щодо під-
вищення рівня інновацій вітчизняної економіки та 
збільшення їх ефективності. Різке зниження спри-
ятливості вітчизняної промисловості до інновацій 
обумовлене довгостроковим негативним впливом 
загальноекономічних проблем, домінуванням у ній 
низькотехнологічних сировинних виробництв. 

До того ж сформувалась чітко виражена сировин-
на й низькотехнологічна спрямованість експорту, що 
суттєво знижує його ефективність, відбувся занепад 
високотехнологічних галузей промисловості. Розви-
ток світових процесів глобалізації не дає можливості 
Україні повільно крокувати або проводити політику 
лише використання наявних факторів виробництва, 
світогосподарська ситуація вимагає приєднання кра-
їни до нових процесів як рівноправного партнера з 
використанням наявних ресурсів на інноваційній 
основі. Національний бізнес має знайти баланс між 
отриманням прибутку, збереженням довкілля та со-
ціальною справедливістю.

Модель спеціалізації економіки України має ґрун-
туватися на моделі інноваційного розвитку, впливі 
факторів ендогенного зростання, використанні на-
явних факторів виробництва та бути направленою 
на модернізацію національної економіки. З огляду 

на це, модель ендогенного зростання є актуальною 
для економіки України, а закритість може призвести 
лише до погіршення ситуації. 

У зв’язку із зазначеними процесами, що відбу-
ваються в економіці України, модель спеціалізації 
країни повинна внести корективи в систему оподат-
кування та інституційні процеси, які б обумовили 
контроль за виконанням нормативно-правової бази. 

Відповідно пріоритетним стратегічним завданням 
держави мають стати стимулювання та підтримка 
інноваційного процесу, розвиток високих, а також 
орієнтованих на споживача технологій. Фундамен-
тальним питанням для України є зменшення інду-
стріального навантаження на природу, прискорене 
впровадження ресурсо-, особливо енергозберігаючих 
технологій.

Зміни в українській економіці мають вирішити 
два фундаментальні завдання: здійснити постінду-
стріальний структурно-технологічний ривок та зна-
чно підвищити ефективність економіки. В умовах 
сучасної України це обумовлює на найближчу пер-
спективу необхідність існування двосекторної еконо-
міки: сектору стратегічних виробництв з переважа-
ючим впливом та роллю держави і сектору вільного 
ринку, свободи конкуренції й підприємницької іні-
ціативи.

Перше завдання вимагає активного державного 
сприяння великим високотехнологічним підприєм-
ствам, його реалізація повинна стати одним із най-
більших державних пріоритетів. Відповідно Україні 
необхідна потужна державна інвестиційна політика. 
В її основі має бути поєднання виробництва та фі-
нансів, односпрямованість промислової та грошово-
фінансової політики держави. Цілями цієї політики 
повинні стати мобілізація внутрішніх ресурсів й залу-
чення зовнішніх інвестицій з подальшим їх спряму-
ванням на реструктуризацію і технологічне оновлен-
ня промисловості, інноваційне інвестування, розвиток 
сучасної постіндустріальної інфраструктури.

Водночас в умовах обмежених можливостей дер-
жавних ресурсів та важелів, паралельно до їх застосу-
вання, інвестиційна політика повинна бути спрямо-
вана на залучення приватних внутрішніх і зовнішніх 
інвестицій. Для цього слід змінити економічне серед-
овище в країні, розвивати відповідну інфраструкту-
ру та створити сприятливі умови для потенційних 
інвесторів в українську економіку. Мобілізації при-
ватних фінансових ресурсів та їх концентрації саме 
на структурно-технологічному прориві та інновацій-
ному інвестуванні сприятимуть створення великих 
фінансово-промислових груп та налагодження їх 
зв’язків з масивом малих та середніх підприємств.

Вирішення другого основного завдання – значно-
го підвищення ефективності економіки – вимагає на-
дати свободу й простір для підприємств, здійснити 
демонополізацію економіки та встановити жорсткий 
контроль за природними монополіями. 

Рівноправність у світовому поділі праці та світо-
вій торгівлі визначається насамперед доступом Укра-
їни до світових ринків збуту промислової й, особли-
во, високотехнологічної продукції. Фундаментальне 
значення має геоекономічний підхід до розвитку еко-
номіки – стратегія входження України до світових 
виробничих центрів. У цій сфері також визначаль-
ною є роль держави, а реалізація цієї стратегії – од-
ним із найважливіших завдань державної зовніш-
ньої політики [7].

Україна також має прагнути ефективного співро-
бітництва з іноземними корпораціями та капіталом 
у галузі розроблення та практичного застосування 
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високих технологій. Одним із головних пріоритетів 
держави в її міжнародній діяльності має бути мак-
симальне сприяння інноваційному розвитку України, 
а головним критерієм доцільності іноземних інвести-
цій – модернізація технологій та впровадження ефек-
тивного менеджменту на українських підприємствах. 

Взаємодія всіх галузей економіки України зу-
мовлена кардинальною зміною структурної та ін-
вестиційної політики за галузями, що передбачає: 
орієнтацію виробничих капітальних вкладень на ре-
конструкцію і технічне переоснащення підприємств, 
концентрацію капітальних вкладень на основних на-
прямах, здатних швидко забезпечити економічний 
ефект, визначення пропорцій у використанні капі-
тальних вкладень з тим, щоб забезпечити соціальну 
орієнтацію економіки, пропорційний і збалансова-
ний розвиток різних галузей. 

На сучасному етапі експортоорієнтована модель 
розвитку України лише частково відповідає крите-
ріям ефективності, що виявляється у стабілізації 
макроекономічного середовища; суперечливій торго-
вельній відкритості, яка характеризується, з одно-
го боку, високими частками експортної та імпортної 
квот, досить низьким середнім імпортним тарифом, 
відсутністю державної монополії на зовнішню тор-
гівлю, ринковим обмінним курсом, а з іншого – по-
мітними кількісними обмеженнями та технічними 
бар’єрами, суттєвою корупцією на митницях, висо-
ким ступенем регіоналізації імпорту, спричиненим 
значною залежністю від російських енергоносіїв; не-
ефективній товарній структурі експорту, якій при-
таманні незначні структурні зміни, превалювання 
первинної продукції, низька частка високотехноло-
гічних товарів (4,3%), значне відхилення від світової 
структури; географічній сконцентрованості імпорт-
них потоків (40% імпорту з Росії), що гальмує наро-
щування високотехнологічного імпорту з розвинутих 
країн; недосконалому механізмі державного сприян-
ня експорту [324, с. 80]. Для підвищення ефектив-
ності останнього необхідно уникати цінового ефекту 
та посилювати структурний, який охоплює ринковий 
(вплив географічної структури торговельних пото-
ків на сукупну експортну частку країни) і товарний 
(вплив товарної структури), концентрувати експорт 
на тих ринках і товарах, попит на які зростає швид-
ше, ніж середньосвітовий. Економічно виправданим 
з погляду національних інтересів України є застосу-
вання тимчасових протекціоністських заходів щодо 
високотехнологічних і наукомістких галузей, які в 
майбутньому повинні створити нові порівняльні та 
конкурентні переваги. 

Динаміка і структура експортних потоків Укра-
їни визначаються внутрішніми та зовнішніми фак-
торами (макроекономічними, фінансовими, іннова-
ційними, інституційними, ціновими, структурними, 
конкурентними, протекціоністськими, політичними, 
інтеграційними, глобалізаційними). Емпіричне до-
слідження впливу чинників на величину вітчизня-
ного експорту засвідчило його залежність від обсягів 
прямих іноземних інвестицій, світових цін на міне-
ральну продукцію, руди і метали (пряма залежність) 
та валютного курсу (обернена залежність) і цим під-
твердило його цінову конкурентоспроможність.

Сучасний період розвитку економіки розвинутих 
країн характеризується підвищенням ролі зовніш-
ньоекономічного чинника і перетворенням експорт-
ної складової на органічний компонент системи на-
ціонального відтворення і господарства загалом. За 
таких умов у складі довгострокових напрямів еконо-
мічної політики України найважливішого значення 

набуває необхідність розроблення моделі спеціаліза-
ції країни експортного спрямування.

Висновки. За сучасних умов рівень прогресивнос-
ті економіки визначається характером інноваційно-
інвестиційної діяльності та ступенем її активності. 
Четвертий технологічні уклад в економіці України 
визначають технології будівельної промисловості, 
чорної металургії, суднобудування, обробки металу, 
легкої, деревообробної, целюлозно-паперової промис-
ловості. Як зазначалося, у прогресивних розвинутих 
економіках розвиваються біотехнології, технології 
аерокосмічної, фармацевтичної, комп’ютерної, авто-
мобільної, хімічної промисловості. В Україні фор-
муються пріоритети, які не відповідають світовим 
вимогам. Крім того, посилюється технологічна за-
лежність від зовнішнього оточення. 

Постійне загострення конкурентної боротьби на 
світових ринках вимагає ретельної уваги з боку дер-
жави до сектору економіки, зорієнтованого на екс-
порт, швидкої реакції на зміни в кон’юнктурі на сві-
тових ринках й гнучкої економічної політики щодо 
забезпечення ефективності експорту. Крім того, для 
світової економіки характерне постійне змінення 
кон’юнктури, тому підтримка власного експорту на 
світовому ринку, збільшення, принаймні, збережен-
ня його питомої ваги у світовій торгівлі є актуаль-
ним для України. 

Розроблення концептуальної національної моделі 
розвитку експорту України передбачає забезпечен-
ня стабільного зростання обсягів виробництва та ва-
лового внутрішнього продукту країни, збільшення 
податкових та валютних надходжень, створення до-
даткових робочих місць, підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняної економіки, поглиблення її інте-
грації у світовий економічний простір та покращення 
поточного рахунку платіжного балансу держави [11].

Головним завданням підвищення сучасного рівня 
міжнародної конкурентоспроможності України стає 
забезпечення прискореного розвитку, насамперед 
у низці профільних науково– і техноємких галузей 
(аерокосмічній, виробництві нових матеріалів, окре-
мих виробництвах у фармацевтичній, електронній та 
електротехнічній промисловості), здатних ефективно 
конкурувати на міжнародних ринках і стати основою 
високотехнологічного зростання (наприклад, частка 
високотехнологічної продукції в українському екс-
порті промислових товарів нині становить лише 5%, 
тоді як світовий середньостатистичний рівень – 21%). 
Це демонструє нагальну необхідність удосконалення 
державної системи підтримки й стимулювання роз-
витку експортного потенціалу країни, яка повинна 
враховувати накопичений міжнародний досвід і бути 
орієнтованою на здешевлення доступу до ресурсів 
розвитку, забезпечення сучасної інфраструктури, що 
ґрунтується на новітніх інформаційних технологіях, 
утворення бізнес-середовища, сприятливого для поси-
лення експортної експансії національних виробників.

Україна зможе перетворитися на високотехніч-
ну державу з інноваційною моделлю економічного 
зростання за умови адекватності промисловості на-
уково-технічним досягненням постіндустріального 
суспільства. Подолати суттєве відставання України 
від розвинутих країн щодо продуктивності праці в 
усіх сферах народного господарства, оновити осно-
вні фонди, впровадити енерго– і матеріалозберігаю-
чі технології можна тільки на основі промислових 
інновацій. Створення цілісного промислово-науково-
технологічного комплексу сприятиме повному задо-
воленню внутрішніх потреб країни та експорту на-
укоємкої продукції.
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Економічне зростання національної економіки за-

безпечується зазвичай галузями виробництва з низь-
кою часткою доданої вартості, вони ж переважають 
у структурі українського експорту. Сама можливість 
реалізації національної експортно-інноваційної моде-
лі розвитку залежить від успішності інтеграції Укра-
їни у світову господарську систему. Причому вибір 
її головних напрямків насамперед повинен визнача-
тися виявленою зацікавленістю в співробітництві з 
Україною світових економічних гравців і оцінками 
її власного геополітичного, наукового, промислового, 
кадрового потенціалу. 

Україна зможе перетворитися на високотехніч-
ну державу з інноваційною моделлю економічного 
зростання за умови адекватності промисловості на-
уково-технічним досягненням постіндустріального 
суспільства. Подолати суттєве відставання України 
від розвинутих країн щодо продуктивності праці в 
усіх сферах народного господарства, оновити осно-
вні фонди, впровадити енерго– і матеріалозберігаю-
чі технології можна тільки на основі промислових 
інновацій. Створення цілісного промислово-науково-
технологічного комплексу сприятиме повному задо-
воленню внутрішніх потреб країни та експорту на-
укоємної продукції.
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У статті проаналізовано сучасні тенденції злиттів та поглинань, особливості історичного розвитку, характер та динаміку їх 
вартості, кількості, секторів економіки та промисловості, де вони найбільшою мірою реалізуються. У процесі дослідження вияв-
лено суттєву роль державних підприємств в сучасному процесі злиття та поглинання ТНК, вплив недосконалого законодавства 
на деякі ринки і культуру ЗіП.
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