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В статье рассматривается тенденции экономических отно7
шений и участие Украины в этих процесах. Исследуется воз7
можность повышения конкурентоспособности на рынке, пу7
тем интеграции с иностранными предприятиями.
The article reviews the trends in economic relations
and Ukraine’s partisipation in these processes. The possi7
bility of increasing competitiveness on the market through
its association with foreign companies.
Постановка проблеми
Подолання кризових явищ в
економіці України об’єктивно
потребує її входження у світове
господарство на організаційно
економічних засадах ринкових
відносин та взаємовигідного
співробітництва. Міжнародний
поділ праці сприяє формуванню
ефективної структури як еко
номіки в цілому, так і окремих га
лузей. А на рівні підприємства
може стати вирішальним факто
ром підвищення конкурентос
проможності на внутрішньому та
отриманню конкурентних пере
ваг на зовнішньому ринку. Вра
ховуючи кризовий фінансовий
стан багатьох промислових під
приємств, відсутність стабіль
них господарських зв’язків та
попиту на продукцію вітчизняних
підприємств, проблема пошуку
та створення дієвих організа
ційноекономічних структур та
механізмів здійснення госпо
дарської діяльності є актуаль
ною.

Аналіз попередніх
досліджень
Розвиток продуктивних сил
країн неминуче веде їх до зрос
тання міжнародних зв’язків, ви
ходу на зовнішній ринок, сприяє
інтернаціоналізації господарсь
кого життя. Економічна інтегра
ція є наслідком поглиблення
міжнародного територіального
поділу праці, внаслідок якого
взаємовідносини між країнами
почали характеризуватися не
лише торговельними, а й вироб
ничими відносинами. У еконо
мічній сфері інтеграція зближує
національні економічні системи
країн учасників та забезпечує
розвиток міжнародних еконо
мічних відносин між ними.
Для України необхідність ін
теграції, як і для всіх країн світу,
випливає передусім з потреб
використання у національній си
стемі відтворення міжнародного
поділу праці для прискорення
переходу до ринкової економіки
з метою її розвитку і зростання
багатства суспільства. Об’єк
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тивною можливістю для інтегра
ції України в світове господар
ство є її економічний потенціал,
з яким держава повинна вироб
ляти механізм зовнішньоеко
номічних зв’язків, як на макро
рівні (загальнодержавному), так
і на мікрорівні (на рівні підпри
ємств).
На мікрорівні економічна
інтеграція здійснюється через
взаємодію капіталу окремих
господарюючих суб’єктів різних
країн шляхом формування сис
теми економічних угод між ни
ми, створення філіалів за кордо
ном і т.ін. Втілюється у формі
спільного здійснення пошуко
вих робіт, спільного виконання
проектноконструкторських ро
біт, створення спільних підпри
ємств, спеціалізації та коопера
ції виробництва тощо.
Виділяють основні типи інте
грації: зворотна, вертикальна,
горизонтальна і діагональна. З
практики діяльності національ
них підприємств можна виокре
мити два найбільш розповсю
джених напрями інтеграції —
вертикальну та горизонтальну,
внаслідок яких створюються
консолідації, франчайзинги, гру
пування, асоціації, холдинги,
трасти, фінансові групи.
В кризовий період через
інфляцію, зниження попиту за
гострення конкурентної бороть
би більшість підприємств не
спроможні самостійно випуска
ти та реалізовувати продукцію.
Досягнення конкурентних пере
ваг можливе на основі утворен
ня об’єднань, коли кожне під
приємствоучасник зможе от
римати доступ до взаємодопов
нюючих ресурсів та потенціалу
партнерів по інтеграції. В повній
мірі це стосується ринку видав
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ничополіграфічних послуг, на
якому зростає конкуренція, в
результаті чого ринок перенаси
чується, а рентабельність зни
жується. За статистичними дани
ми на жовтень 2010 року обсяг
випуску поліграфічної продукції
знизився на 7,7 %. Останнім ча
сом в структурі поліграфічної
продукції переважає друк рек
ламних замовлень. В період
кризи замовлення на її друк
значно зменшилися, що при
зводить до негативної тенденції
зниження обсягів продукції, вна
слідок закриття підприємств.
Мета роботи
Обґрунтувати доцільність та
ефективність інтеграції видав
ничокниготорговельної органі
зації, як актуального підходу до
підвищення конкурентоспро
можності.
Результати проведених
досліджень
Проаналізувавши тенденції
інтеграційних процесів, можна
зробити висновок, що методи
об’єднання підприємств з ме
тою розширення ринків та під
вищення конкурентоспромож
ності активно застосовуються
зарубіжними видавничокниго
торговельними підприємства
ми. Так, холдингова група «Empik
Media & Fashion», (на долю якої
припадає 32 % випуску) скла
дається з чотирьох груп: «Тhe
Empik Group» (книги, преса,
мультимедіа, канцелярське при
ладдя і квитки), «Тhe Smyk
Group» (іграшки і дитячі речі),
«Language Schools» (мовні шко
ли) та «Fashion and Beauty» (мо
да і косметичні марки). Історія
цього підприємства починалася
у 1960х роках з мережі клубів
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міжнародної преси та книги у
багатьох містах Польщі. Посту
пово, шляхом інтеграції, підпри
ємство стало одним з найбіль
ших в країні. На сьогоднішній
день холдинг є лідером на
польському ринку дистрибуції
продуктів культури. Першим
кроком до виходу на українсь
кий ринок стало придбання 65 %
акцій ЗАТ «Мережа книжкових
супермаркетів «Буква».
Серед зарубіжних компаній є
інтерес до злиття та поглинання
українських підприємств, про
що свідчить статистика агентст
ва Mergemarket. Перше півріччя
2010 року ознаменувалося ви
буховим зростанням обсягу ук
раїнського ринку злиття і погли
нання. Укладено 17 публічних
M&A угод, загальний обсяг яких
досяг $ 1,7 млрд., що майже в
чотири рази перевищує показ
ники минулого року.
Спираючись на дані, отри
мані в ході проведеного дослі

дження, доцільно розглядати
інтеграцію видавничополігра
фічних організацій, як актуальний
напрям підвищення конкуренто
спроможності. В результаті
об’єднання, видавничополігра
фічні організації зможуть збіль
шити кількість пропонованих
продуктів, розширити частку
ринку, покращити систему збу
ту, що забезпечить зниження
собівартості, збільшення обо
роту капіталу, підвищення при
бутковості.
Висновки
В результаті дослідження ви
явлені світові тенденції до між
народної економічної інтеграції.
Наведений приклад зростання
видавничополіграфічної органі
зації у холдингову групу «Empik
Media & Fashion», що стала ліде
ром на польському ринку дист
рибуції продуктів культури і про
довжує шляхом інтеграції роз
ширюватися на ринок України.
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