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АКТУАЛЬНА ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНА СТРУКТУРА 
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ФІРМИ 

 
Конкурентні переваги фірми забезпечують її існування та розвиток, а також 

дають можливість задовольняти потреби всіх причетних до фірми осіб, пере-
довсім власників, керівників та рядових співробітників. Особливої актуальності 
проблема переваг у конкурентній боротьбі набуває в Україні, бо структура цих 
переваг є неефективною. Нерідко для отримання переваг над конкурентами пот-
рібно давати хабарі і налагоджувати неформальні зв’язки із владою. Це різко ко-
нтрастує із ситуацією у розвинених країнах, де система конкурентних переваг 
змушує фірми підвищувати якість продукції та знижувати її собівартість. Очеви-
дно, що для переважаючої більшості українців значно більш вигідній розвиток 
структури конкурентних переваг, притаманної соціально-ринковій системі фор-
мування доходів, замість системи неринкових переваг. 

Розвиток концепції конкурентних переваг значною мірою пов'язаний з дія-
льністю М. Портера, який, зокрема, виділив три базові стратегії завоювання і ут-
римання конкурентних переваг [1, с. 73–78]: абсолютне лідерство у витратах, ди-
ференціація та фокусування. 

На думку Т. В. Харчук, сутність конкурентних переваг здебільшого виявляється 
через такі характеристики: 1) здатність підприємства ефективно розподіляти ресу-
рси, досягаючи більш стійкого і тривалого положення на ринку ніж конкуренти; 2) 
сукупність характеристик, властивостей, ресурсів, цінностей, якими володіє підпри-
ємство і які забезпечують йому перевагу над конкурентами; 3) результат більш ефе-
ктивного за конкурентів управління процесами формування і розвитку якісних і кі-
лькісних властивостей продукту, що мають цінність для покупця [2]. 

 Серед дослідників сутності та змісту конкурентних переваг також можна 
виділити Р. А. Фатхутдінова, І. З. Должанського, Ж.-Ж. Ламбена, Є. О. Полтав-
ську, О. Ю. Іванову, Л. В. Балабанову, П. Г. Клівця, А. М. Ніколаєву. 

Зазначені науковці досить різнобічно розкрили питання конкурентних пере-
ваг, проте не висвітлили їх актуальну та фундаментальну структуру. Дослі-
дження цієї структури необхідне для розробки заходів із удосконалення системи 
конкурентних переваг та оздоровлення конкуренції в України. 

Фундаментальна структура конкурентних переваг охоплює всі потенційні 
джерела конкурентоздатності та має незмінний склад. Це перелік усіх факторів, 
що можуть, за певних умов, надати фірмі переваги у конкурентній боротьбі. 
Проте у будь-який момент часу і для будь-якої фірми більшість цих факторів не 
має впливу на конкурентоздатність. 
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The main principle is that no government can tolerate a lot, but inefficient and 
burdensome financially by the public sector. Or is ineffective, then its size and the 
amount of funding objective should be minimal, or effective, and then its share in the 
national economy can be quite large. 

Currently there are three models of the public sector: Western European (Portugal, 
France and some other countries), North American (US and Canada) and Asia (Japan and 
South Korea) [1]. For the Western European model is mainly characterized by a fairly large 
amount of highly efficient and generously funded by the public sector, which has a very di-
verse industrial structure; for the North American – specializing mainly on purely state func-
tions, defense and social infrastructure on the basis of cost-efficient financing system. 

Both models characterized by a clear distinction between private business and the 
state. For Asian models as this face is blurred, the intertwining interests of the state and 
the business goes through their representatives in the government and corporate struc-
tures. There is little formal public sector, which the state has enough tangible financial 
and organizational support. 

Analysis shows that the industry position of the public sector in different countries alt-
hough different, but not as much as his total relative size. For example, Italy's largest state-
owned companies control the ferrous metallurgy, electrical engineering and shipbuilding in-
dustries. In Spain, the public sector is gradually increasing in power, and in this area is set 
strict state control. In the UK, it dominates in the coal and nuclear power in France – in the 
electric power, aerospace, electronics, chemical industry, metallurgy, automobile industry. 

If we talk about the general patterns, it can be stated that the public sector employs 
most postal services, rail transport, telecommunications and electricity. Even in the US, 
he completely dominates the postal services and is about the fourth part in the rail 
transport and power generation. 

Thus, energy, transport and communications industry are the priorities on which 
the public sector throughout concentrates most attention. 

Only with sufficient funding the public sector can become a high-performance 
segment and technological vanguard of the national economy, and if it short-change 
finance, it is quite fast and low efficiency becomes a burden for the population. In 
developed countries, it is understood, and the government deliberately go for the im-
plementation of an approach. 
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MODERNIZATION OF THE STATE MANAGEMENT  
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In light of the new challenges and conditions of the role and tasks of the formation 

of an effective public sector, able to become the main force of social and economic 
development of Kazakhstan. In most developed countries, this sector is an avant-garde 
element of the economy in the implementation of policies aimed at improving the com-
petitiveness of innovation, technology and production, increasing purchasing power 
and overall well-being of these countries. 

In addition, each state has security needs and social problems (unemployment, 
welfare, regulation of prices, and so on. N.) That the market alone can not cope. There-
fore, an important issue for every country, and Kazakhstan in particular, is an optimal 
state regulation of the economy, and above all – the public sector. 

Prospects for the development of the public sector in each country bear the stamp 
of the state's history. Apparently, on the development of the public sector is greatly 
affected by the specific operating conditions of the fuel and energy sector of each coun-
try. In European countries where its own energy resources a little, governments are 
forced to take care of the electric power industry. 

The public sector in industrialized countries are increasingly covering the work 
of the social sphere and services. One of the trends of technical progress is the intro-
duction of universal higher education. This idea is already being tested in Japan and 
Sweden. And because the state a lot of the cost of providing universal secondary edu-
cation, more and more universities will be controlled by the state and financed from 
the budget. A similar situation exists in zdravoohranenii. Most of the medical institu-
tions under the jurisdiction of municipalities can compete in volume and level of ser-
vices provided to the private health care organizations. 

Analysis of the experience of other countries shows that the unified approach in 
relation to the public sector of the economy is not. In some countries, it is very large 
(Greece, Italy, France), in the other – almost absent (Japan, Luxembourg); somewhere 
concentrated on a small number of economic sectors and industries (the Netherlands), 
and somewhere along the whole economy (France, Portugal). In some countries it is 
highly effective (Sweden, France), in other – less efficient (Belgium, USA); in a num-
ber of countries have adopted a unified management system by the public sector (Swe-
den), and somewhere in the system works «point» Management (USA). 
Thus, the overall action of specific «national model», and the main question is the suc-
cess of its implementation. However, certain general principles and circuits of the na-
tional models do exist. 
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Актуальна структура конкурентних переваг складається з елементів фундаме-
нтальної та характеризується певним їх співвідношенням. Вона віддзеркалює, які 
конкурентні переваги є актуальними (тобто відіграють суттєву роль за даних соціа-
льно-економічних умов), а які не актуальні (не мають помітного впливу). 

Актуальна структура є динамічною, співвідношення елементів може змінюва-
тися під впливом зрушень в умовах господарювання, проте нові актуальні елементи 
виникають не на порожньому місці, а зі складу фундаментальної структури. 

Елементи фундаментальної структури конкурентних переваг в економічній 
діяльності можна віднести до трьох груп: 

1) військово-силові; 
2) адміністративно-управлінські; 
3) ринкові. 
Військово-силові конкурентні переваги засновані на силовій перевазі. Наприклад, 

більш потужне плем’я могло відібрати землі у слабшого, а його членів захопити у раб-
ство; феодал з більшою дружиною міг привласнити землі іншого феодала; сильна кра-
їна могла забезпечити своїм купцям вигідні умови міжнародної торгівлі. 

Адміністративно-управлінські конкурентні переваги засновані на перевазі 
у важелях впливу державної влади. Цими важелями можуть користуватися як 
самі державні управлінці або чиновники, так і власники виробничих одиниць, 
якщо вони здатні впливати на бюрократичні рішення. Так, Римська імперія мала 
розвинений бюрократичний апарат з потужними важелями впливу на економі-
чну діяльність, що дозволяло певним наближеним до влади особам скуповувати 
землі, рабів, сировину та інше майно по цінам нижче ринкових. 

Ринкові конкурентні переваги засновані на перевазі у використанні законів 
та механізмів функціонування ринку. До прикладу, виробник із меншою собіва-
ртістю продукції може витіснити конкурентів за рахунок зниження цін. Або, 
краще за конкурентів знаючи механізми прийняття рішень споживачами, можна 
ефективніше просувати продукцію на ринок. 

Якщо проаналізувати історичну еволюцію актуальної структури саме рин-
кових конкурентних переваг в світі, то в найбільш загальному вигляді можна ска-
зати, що на ранніх етапах розвитку господарства вони були пов’язані із доступом 
до сил та речовин природи, потім більш чітко сформувалась роль земельної вла-
сності. Після цього на перший план вийшло володіння капіталом, за ним – підп-
риємницькими здібностями. Сьогодні ж в нематеріальній економіці головним 
джерелом конкурентних переваг фірм є їх інтелектуальний капітал. 

Хоча всі рівні конкурентних переваг потенційно здатні впливати на конку-
рентоздатність, найвірогідніше, в актуальній структурі переваг домінуватиме 
лише один з них. Загальна закономірність така: переваги більш низького рівня 
потужніші. Військово-силові перемагають адміністративно-управлінські, а ті, у 
свою чергу, сильніші за ринкові. 
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Наприклад, коли для впливу на конкуренцію в економіці активно застосо-
вується військова сила, адміністративно-управлінські чи ринкові переваги не ма-
ють серйозного впливу, а в актуальній структурі конкурентних переваг доміну-
ють військово-силові. Якщо ж конкуренція відбувається в умовах правової дер-
жави із стабільною соціально-економічною ситуацією та низьким рівнем коруп-
ції, актуальності набувають ринкові конкурентні переваги. 

Тому у загальній структурі конкурентних переваг спочатку переважали вій-
ськово-силові переваги, потім актуалізувалися адміністративно-управлінські. І 
лише в капіталістичній системі ринкові переваги поступово набули вирішаль-
ного значення. 

Зважаючи на послідовний характер розвитку структури конкурентних пере-
ваг в країнах світу, марно намагатися одразу сформувати в Україні притаманну 
розвиненим країнам актуальну структуру конкурентних переваг, з домінуючою 
роллю інтелектуального капіталу фірми. Натомість необхідно поетапно, але ін-
тенсивно, впроваджувати перетворення, що відбувалися у розвинених країнах 
протягом декількох сторіч. 

Негативна особливість військово-силових та адміністративно-управлінських 
переваг полягає у тому, що вони головною мірою впливають на перерозподіл вар-
тості. А військово-силові до того ж можуть частково знищувати вартість. На від-
міну від них, ринкові переваги не стільки перерозподіляють вартість, скільки допо-
магають створювати більше вартості. Бо закони ринкової конкуренції, заради збі-
льшення доходів, переважно змушують збільшувати цінність продукції, що вироб-
ляється. А цінність визначається співвідношенням корисності (суб’єктивне сприй-
няття споживачем здатності блага приносити йому задоволення) та ціни. 

Конкуренція, заснована на ринкових методах, призводить до зростання ефе-
ктивності не лише окремих фірм, а й господарської системи в цілому. А нерин-
кові методи конкуренції знижують ефективність, адже породжують непродукти-
вні витрати на утримання неринкових конкурентних переваг (наприклад, хабарі 
чиновникам, чи оплата приватних армій), негативно відбиваються на суспільстві, 
призводять до розвитку злочинності, недовіри до влади, деформують суспільну 
мораль, погіршують соціально-психологічний клімат. 

Нажаль, найсприятливіші для соціально-економічного розвитку ринкові 
конкурентні переваги є найслабшими і актуалізуються лише за умови усунення 
військово-силових та адміністративно-управлінських зовнішніми силами. Сам 
по собі ринок не здатний перебороти армію чи бюрократичну вертикаль.  

Тому перетворення ринкових переваг на домінуючий тип конкурентних пе-
реваг вимагає комплексних змін суспільно-економічних відносин та відбува-
ється в контексті більш глобальних зрушень в системі господарювання. Нерідко 
такі зміни в актуальній структурі конкурентних переваг базуються на радикаль-
них трансформаціях соціально-економічного устрою. В цьому контексті можна 
пригадати хвилю буржуазних революцій, що прокотилася Європою протягом 
XVII-XIX століть і призвела до збільшення ролі ринкових конкурентних переваг. 
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В числа сфер цены которых регулируются государством являются: электро-
энергетика, проводная и беспроводная связь, нефтяная продукция, водоснабже-
ние, общественный транспорт, железнодорожная сфера и т.д. [4] 

Та же самая ситуация на Украине повлияло на мировую экономику. И эти глобаль-
ные изменения дали понять что для стабильности экономики страны инвестировать 
рентабельно в разные отросли промышленности. И соответственно правильно вести це-
новую политику основываясь на микро и макроэкономических факторах. 

Сравнивая характеристики ценовой политики вышеперечисленных стан 
можно заключит что высокая процентность регулирование цен государством 
установлена в Республике Казахстан которая ровна 25-30%. Напротив, низки 
процентный показатель в Соединенных Штатах Америки – 10% и в Французской 
Республике этот показатель ровна 20%. Сходства ценовой политики этих стран 
в том что они делают большой акцент на монопольные сферы деятельности, 
дабы снизить монополизацию. А монополизация как всем известно, создает не-
стабильность в стране и делает уязвимым экономику.  

Данное время многие страны заинтересованы аграрной отраслью и развитию 
сельскохозяйственной деятельности. И в этом случае они предпочитают ценовую по-
литику США которая стремится поддерживать соотношение между ценами на сель-
скохозяйственные продукты и товарами, приобретаемыми фермерами. 

Но не стоит забывать и о контроли над ценами которая была показано на 
примере Французской Республикой и Республикой Казахстан. Устанавливая 
цены на сферы с высокой монополизацией, тем самым предотвращая спекуля-
тивный рост цен, государство стабилизирует экономику в стране. 
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В мае 1973 г. правительство Франции объявило о либерализации цен на про-
мышленную продукцию, в соответствии с которой блокирование цен было отме-
нено в большинстве секторов экономики.  

Процесс либерализации цен продолжался в течение первой половины 80-х 
годов, и к 1986 г. из-под государственного контроля было освобождено около 
90% цен на промышленную продукцию. 

Одновременно с постановлением о либерализации цен было принято и дру-
гое постановление – о ценовой конкуренции в промышленности, которым запре-
щалось создание всякого рода союзов производителей, импортеров, оптовых и 
розничных торговцев. Одновременно предпринимателям запрещалось заклю-
чать любые соглашения о «минимальных ценах» либо о «рекомендуемых ценах» 
на промышленную продукцию, товары народного потребления и услуги. 

Учитывая текущую экономическую ситуацию в мире, где всемирное и всем 
признанное черное золото (нефть), которая обеспечивало многим странам ста-
бильность в экономике, пошатнулась. А это в свою очередь коснулось и пониже-
нием цен и на цветную и черную металлургию.  

Так как около 60% бюджета Республики Казахстан зависит от добычи того же 
черного золото, цены которых снижается каждым днем негативно влияет на эконо-
мику страны. По словам экспертов уже в этом году из-за удешевления нефти ожида-
ется сокращение доходов Республиканского бюджета на 1 триллион 300 миллиардов 
тенге. В 2016 году падение доходов прогнозируется в 1 триллион 20 миллиардов, а в 
2017 году – 1 триллион 161 миллиард тенге. Хотелось бы напомнить что с начало 
развития государство Республики Казахстан ценовая политика государства не раз 
менялась. Смена системы планирования системой рыночной экономики масштабно 
повлияло на государства, в том числе и на ценовую политику. Так как в первой си-
стеме экономики государство регулировало более 40% цен, а во второй рыночной 
системе экономики этот показатель начал постепенно снижаться. Ссылаясь на Коми-
тет Статистики Республики Казахстан можно сказать, что в данный момент в Рес-
публике государством регулируются то 25 до 30% цен и этот процент варьируется в 
зависимости от областей государство. (Рисунок 3.) 

 
Рисунок 3. Анализ регулирования цен в Республике Казахстан на 2013 год 

Свободно плавающие цены 70%

Цены регулируемые государством 30%
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За певних умов можливе співіснування в актуальній структурі конкурент-
них переваг декількох їх рівнів. Тоді виникає змішана актуальна структура кон-
курентних переваг. Така структура здатна існувати певний час, проте потребує 
ювелірно вибудуваної системи противаг та стримувань і тому є більш вразливою 
до потрясінь. В довгостроковій перспективі ця система є недостатньо стабіль-
ною, адже ті, хто має конкурентні переваги більш низького рівня, рано чи пізно 
намагатимуться використати їх для витіснення тих, хто користується перевагами 
більш високого рівня. 

Наприклад, за умови співіснування адміністративно-управлінських та рин-
кових переваг, адміністративна верхівка поступово намагається витіснити підп-
риємницьку. Остання, аби зберегти свій бізнес, має або зрощуватися з політич-
ною владою, поступаючись часткою власності і доходів, або сприяти зміні сус-
пільно-економічного устрою на такий, де адміністративно-управлінські переваги 
будуть нівельовані. 

Враховуючи сказане, можна проаналізувати динаміку структури конкурен-
тних переваг в Україні. На початку 90-х років велику роль у конкурентній боро-
тьбі відігравали військово-силові переваги. Це був найбільш деструктивний для 
вітчизняної економіки період, коли домінуючи сили конкуренції не лише зава-
жали зростанню ефективності, але й знищували вартість. 

Внаслідок такого змісту конкурентної боротьби відбувався перетік вартості 
до тих, хто не здатен був її ефективно використати, ані з виробничою, ані зі спо-
живчою метою. Клас підприємців, що тільки-но почав зароджуватися, зазнав по-
тужних утисків з боку кримінальних угруповань, що суттєво загальмувало рин-
кову трансформацію вітчизняної економіки.  

Потім на перший план у актуальній структурі конкурентних переваг в Україні 
вийшли адміністративно-управлінські переваги. Це також не надто сприяло зрос-
танню ефективності фірм. Адже замість зниження собівартості продукції чи підви-
щення її якості, замість інтенсифікації маркетингових зусиль, замість покращення 
ділової репутації, було значно вигідніше налагоджувати неформальні зв’язки із вла-
дою, аби прийняти участь у перерозподілі власності або державних закупівлях, 
отримати від держави преференції, створити неринкові бар’єри для конкурентів. 

Поширеним джерелом підприємницького прибутку в Україні стало викори-
стання монопольної влади за умов безсилля або бездіяльності владних структур. 
Велику роль відіграє тіньова економіка та тіньові доходи, існування яких у мас-
штабі третини економіки неможливе без покровительства деяких держслужбов-
ців та політиків. 

Внаслідок цього, розбудована в Україні система формування доходів нері-
дко стимулює не тих, хто створює вартість, а тих, хто краще перерозподіляє до-
ходи на свій зиск, тих хто вміє використовувати механізми необґрунтованого 
збагачення. Ці механізми недостатньо обмежені на законодавчому рівні. На рівні 
моралі та етики нерідко також не має перешкод для нечесного, економічно не 
обґрунтованого збагачення. 
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В соціально-ринковій системі, впроваджуючи на свій страх і ризик інновації 
у гонитві за надприбутком, підприємець водночас реалізує суспільний інтерес, 
що полягає у підвищенні ефективності виробництва. В Україні ситуація нерідко 
протилежна: підприємці створюють елітні економіки, тобто сфери господарю-
вання для обмеженого кола осіб, з високими вхідними бар'єрами, що забезпечу-
ють отримання надприбутків. Головне призначення елітних економік – форму-
вання та збереження неринкових джерел надприбутків. За таких умов фірми ча-
сто не достатньо зацікавлені у формуванні конкурентних переваг ринкового типу 
та не сприяють розвитку діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні. 

В результаті, в 90-ті роки та на початку 2000-х впровадження інновацій у 
процесі конкурентної боротьби для багатьох фірм не було головним джерелом 
збільшення прибутку. Проте, в зв’язку із тим, що українська економіка ставала 
все більш відкритою, особливо після вступу до СОТ, посилювалася конкуренція 
(не тільки на зовнішніх, але й на внутрішньому ринку). Це примушувало бізнес 
частково відходити від неринкових методів конкурентної боротьби та застосову-
вати ринкові, що передбачає пошук конкурентних переваг передовсім за рахунок 
генерування та впровадження інновацій. Проте вже втрачено багато часу і багато 
можливостей для інноваційного розвитку економіки. А корупція, зрощення біз-
несу та влади поки що не подолані. 

Таким чином, в актуальній структурі конкурентних переваг в Україні співіс-
нують адміністративно-управлінські та ринкові переваги, що зумовлює нестабі-
льність соціально-економічної системи. 

Нажаль, події 2014 року призвели до глибокої кризи у економіці. За таких 
умов бізнес не стільки міркує про інноваційний розвиток, скільки про порятунок 
того, що можна зберегти. Проте після подолання нагальних проблем (стабілізації 
фінансової сфери і виробництва, укріплення курсу гривні тощо) немає достатніх 
підстав розраховувати на суттєве підвищення ефективності економіки, адже гли-
бині проблеми не подолані: актуальна структура конкурентних переваг не відпо-
відає зразку розвинених країн. Це пов’язане із тим, що системні реформи, пок-
ликані забезпечити відділення бізнесу від політичної влади та розвиток конкуре-
нтного ладу в нашій державі, здійснюються дуже повільно. 

Підсумовуючи, слід відзначити, що розвиток актуальної структури конку-
рентних переваг в Україні загалом віддзеркалює історичну еволюцію цієї струк-
тури в розвинених країнах світу, проте відбувається більш стисло у часі. Необхі-
дно додатково прискорити ці процеси, аби якнайшвидше позбавитися неринко-
вих методів конкурентної боротьби, які стримують зростання ефективності еко-
номіки та добробуту населення. 

Проте було б великою помилкою «перестрибувати через декілька сходи-
нок», намагаючись одразу перетворити інтелектуальний капітал фірм на головне 
джерело конкурентних переваг в Україні. Адже цей процес в економічно розви-
нених державах відбувався поступово та відповідно до певних закономірностей. 
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регулируется государством. В числе сфер цен которых регулируются государством 
входят такие сферы как: газ, электроэнергия, транспортные услуги и т.д. [6] 

Если разобрать истории развитие ценовой политики во Франции очевидна 
что на протяжении почти 30 лет (1947–1986) государственное регулирование цен 
являлось составной частью политики «дирижизма» (активное вмешательство 
государственного регулирования экономики). Сложная экономическая ситуация 
в стране, сложившаяся к 1947 г., резкое снижение покупательной способности 
французского франка, его девальвация обусловили необходимость принятия ре-
шительных мер по контролю за ценами. 

В конце 1947 г. с учетом некоторого повышения темпов восстановления эко-
номики была введена политика «контролируемой свободы цен», в соответствии 
с которой предприниматели получили право изменять цены, заранее предупре-
ждая об этом государственные органы; последние по своему усмотрению могли 
отменить эти изменения. Но уже в начале 1948 г. цены на товары были переве-
дены на режим полной или частичной свободы их установления. 

Однако в течение восьми последующих лет (1949–1957) правительствами 
Франции были приняты 6 законов о блокировании цен, которые привели к по-
степенному ужесточению ценового контроля. 

В 1960–1962 гг. была осуществлена почти полная либерализация цен на про-
мышленные товары, но уже с середины 1963 г. правительство приняло решение 
об очередном блокировании цен в связи с проведением новой политики в эконо-
мике («развитие без инфляции»). Одновременно были заморожены цены на не-
которые продукты питания и услуги. 

В период с 1965 по 1972 гг. государственное регулирование цен осуществ-
лялось через так называемые «контракты стабильности», «программные кон-
тракты» и «контракты против повышения цен». [1] 

В 70-х годах правительство Франции стало вновь применять систему мер по 
блокированию и регулированию цен. Так, во второй половине 1975 г. были вре-
менно заблокированы цены на все товары и услуги государственного и частного 
секторов экономики, а в 1976 г. цены в госсекторе могли повышаться на заданное 
количество процентов. При этом между предприятиями и государством заключа-
лись контракты, по которым первые обязывались ограничивать рост цен на свою 
продукцию. На отдельных этапах развития экономики блокировались все цены, 
т.е. замораживалось 100% цен. В случае, если цены росли медленнее, чем увели-
чивалась прибыль, они облагались специальным антиинфляционным налогом. 

Французские экономисты установили, что основным недостатком меха-
низма блокирования цен является затруднение процесса инвестирования и рас-
ширение рамок бюрократизации хозяйственной деятельности. Они обратили 
также внимание на низкую эффективность контроля над ценами в борьбе против 
инфляции, указывая на то, что темпы инфляции в середине 70-х годов (9–10% в 
год) были значительно выше, чем в странах, где цены регулируются не админи-
стративными, а косвенными, экономическими методами. 
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В соответствии с этим законом были существенно снижены залоговые ставки, 
определяющие объем предоставляемых фермерам кредитов. Для пшеницы и кор-
мового зерна уровень залоговых ставок составлял порядка 75–85% среднерыноч-
ной цены за предыдущие пять лет, при этом министру сельского хозяйства было 
предоставлено право снижать их уровень еще на 20% в целях повышения конку-
рентоспособности американской продукции на мировом рынке. [2] 

Во Франции, несмотря на действие принципа свободного установления цен 
в условиях рыночного хозяйства, роль государства сводится к прямому регули-
рованию цен на сельскохозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транс-
портные услуги либо к осуществлению наблюдения (контроля) за ценами в усло-
виях конкуренции. 

Здесь регулированием цен занимаются Департамент по конкуренции, Ми-
нистерство экономики, финансов и бюджета. 

Государственный сектор в экономике Франции занимает небольшой удель-
ный вес в валовом национальном продукте и включает отрасли-монополисты 
(например, газовую промышленность, электроэнергетику и транспорт) и некото-
рые отрасли, работающие в режиме рыночной конкуренции (например, нацио-
нальный и коммерческий банки, страховые компании и отдельные фирмы). В 
первом случае государство устанавливает все экономические параметры дея-
тельности отраслей-монополистов, в том числе объем инвестиций, оплату труда 
и цены на готовую продукцию, а во втором – оказывает минимальное воздей-
ствие на экономические параметры хозяйственной деятельности этих отраслей, 
побуждая их к конкуренции с частным сектором. 

Эта специфика экономики Франции предопределила соотношение между 
регулируемыми и свободными ценами на товары и услуги: примерно 20% цен в 
этой стране регулируются государством, а остальные 80% находятся в режиме 
свободного рыночного ценообразования. (Рисунок 2.) 

 

 
Рисунок 2. Анализ регулирования цен в Французской Республике на 2013 год 
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Пріоритетним завданням має стати формування конкурентного середовища, 
позбавленого неринкових методів боротьби, в результаті чого в актуальній стру-
ктурі конкурентних переваг на перший план вийдуть переваги у підприємниць-
ких здібностях. На другом етапі слід інтенсифікувати діяльність в сфері інтелек-
туальної власності. А остаточне перетворення інтелектуального капіталу фірми 
на головне джерело конкурентних переваг в Україні вимагає розбудови соціа-
льно-ринкової системи формування доходів. 

 
Литература: 
1. Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конку-

рентов [Текст] / М. Портер ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с. 
2. Харчук, Т. В. Підходи до визначення конкурентних переваг підприєм-

ства [Текст] / Т. В. Харчук // Экономика и управление. – 2011. – № 6. – С. 68–71. 
*188952* 

 
 

Алибеков Дастан Сериккалиевич 
Индустриалды-инновациялық үрдістердің мәнісі және негізгі бағыттары 

 
ШАХМАРДАН ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ 
 
 Инновациялық үрдіс өзіне тән ерекшеліктерге байланысты ғылымды, 

техниканы, өндірісті, кәсіпкерлікті, қаржы секторын, маркетинг және 
менеджментті біріктіреді. Инновациялық процестің барысында сапалық 
қатынасындағы әртүрлі міндеттер шешіледі, сондай-ақ айтарлықтай 
дифференцияланған экономикалық нәтижелерге қол жеткізілуі мүмкін. 

 Қазақстанның экономиканы нарықтық негізде ұйымдастыруға өтуіне 
байланысты кәсіпорындардың қызмет жағдайлары түбегейлі өзгеріске ұшырады. 
Нарықтық жүйенің толық құқылы субъектісі болу үшін, кәсіпорын қаржыландыру 
көздерін іздестіруді, шағаратын өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ете 
алатын тиімді технологияларды таңдап алуды, өткізу нарығын талдауды, жаңа 
тауар жеткізушілермен байланыс орнатуды және басқа да көптеген, яғни 
ресурстарды барынша тиімді пайдалану мақсатында «жаңа комбинацияларды» өз 
бетінше жүзеге асыруы тиіс. Отандық инновациялық қызметті жүргізудің 
жеткілікті тәжірибесі жоқ. Сол себепті соңғы уақыттарда инновациялық үрдістерді 
микро және макро деңгейлерде реттеумен, инновациялық қызметті мемлекеттік 
реттеудің тікелей және жанама әдістерін пайдаланудың тиімділігімен байланысты 
мәселелер ерекше маңызға ие болып отыр. 

 Алайда «инновация» ұғымының кейбір теориялық аспектілері нақтылауды 
және одан әрі зерттеуді талап етеді, атап айтқанда, ұлттық инновациялық жүйені 


