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Роль фондових ринків як інструменту акумулювання фінан!
сових та інформаційних ресурсів, а також засобу проведення
інноваційної політики в контексті глобальної конкуренції в дер!
жаві є одним із найбільш важливих завдань сучасної міжнарод!
но!економічної науки. Адже вивчення міжнародного досвіду
розвитку фондових ринків в процесі становлення інформацій!
них економік, можливості, а також перспектив його застосу!
вання в умовах України може мати чимало практичних засто!
сувань, воно може сприяти вирішенню головного регулятивно!
го завдання — підтримці життєдіяльності людей, створенню
умов для розширеного відтворення і добробуту суспільства.

У цьому контексті принциповим є положення застосу!
вання відтворювального підходу на територіальному, галу!
зевому та домогосподарчому рівнях. Причому структура
суспільного відтворення включає відтворення: засобів ви!
робництва; предметів споживання; послуг; людського по!
тенціалу; природних ресурсів; економічних, соціально!по!
літичних і державно!правових інститутів; сфери духовного
відтворення — знань (наука) і передачі їх наступним покол!
інням (освіта), культурного багатства (культура і мистецт!
во) етичних норм і релігійних вірувань, системи цивіліза!
ційних цінностей; засобів забезпечення обороноздатності
[1, с. 56]. Але в технічному плані існує чимала кількість "тех!
нічних", практичних інструментів організації відтворюваль!
них циклів та піднесення конкурентоспроможності, і роль
фондових ринків у цьому відношенні є непересічною.

Водночас інструментарій дослідження фондових ринків
у відкритій економіці дозволяє досліджувати реальний та
фінансово!монетарний сектори в їхніх взаємній залежності
і взаємній зумовленості, а також — ще й в рамках тих су!
часних трансформаційних процесів у глобальній еко!
номічній системі, які, власне, й визначають новітню, інфор!
маційну парадигму її інколи суперечливого розвитку. Стан
фондових ринків відповідає стану господарської системи в
цілому, оскільки вони є частиною повсякденного життя сус!
пільства, і успішне функціонування економіки, яке, взагалі,
неможливе без злагодженої взаємодії її підсистем та гос!
подарських структур, передбачає наявність усіх сегментів,
що є властивими ефективному фінансовому ринку.

Процес розвитку фондових ринків водночас має об'єктив!
ний і закономірний характер, (так, їхній стан пов'язаний з інтен!
сивністю і активністю протікання господарських процесів), а та!
кож "вмонтовується" в механізми вдосконалення сучасного
життя (підлягає впливам з боку суб'єктивних підходів).

Фондовий ринок, в структуру якого включаються фон!
дові біржі, як і фінансовий ринок взагалі, впливає на проце!
си виробництва як на національному, так і світогосподарсь!
кому рівнях. До складу фінансового ринку входить ринок
цінних паперів (фондовий ринок), який є не тільки найбільш
ліквідною частиною фінансового ринку, але й найбільшою
мірою пов'язаний із логікою існування реального сектора.
Більше того, сучасний етап розвитку міжнародного (або
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глобального) фінансового ринку характеризується постій!
ним зростанням ролі і значення ринку цінних паперів.

Важливим напрямом формування ефективного фондового
ринку за умов глобальної конкуренції є удосконалення системи
біржових торгів за рахунок впровадження сучасних електрон!
них технологій, інформаційних систем. Так, впровадження елек!
тронних технологій торгів, як відзначає В.Матюшок, обходиться
в десятки разів дешевше за класичну біржу, створює нові мож!
ливості для клієнтів і різко підвищує конкурентоспроможність.
Так, наприклад, Швейцарська біржа, що упровадила при своєму
створенні в 1996 році електронні технології торгів, тільки за три
роки вийшла на третє місце в Європі за оборотом і спектром ін!
струментів. І навпаки, "ідея інтеграції Лондонською і Франкфур!
тською фондових бірж з єдиним торговим майданчиком, загаль!
ним лістингом, правилами і т.п. опинилася на тлі Інтернет!техно!
логій неспроможною і застарілою" [2].

Рівень конкурентоспроможності національної економ!
іки безпосередньо визначається рівнем економічного роз!
витку галузей національної економіки як базису, що фор!
мує конкурентні переваги країни. Зазначений підхід має
розглядатися як основа при обгрунтуванні взаємного зв'яз!
ку між категоріями "міжнародна конкурентоспроможність
країни" і "економічний розвиток країни", при визначенні
розбіжностей та взаємозумовленостей в категоріях "еконо!
мічний розвиток" та "економічне зростання".

При аналізі циклів і технологічних укладів необхідно врахо!
вувати існування не тільки коротких, середніх і довгих хвиль, але
й більш тривалі мегахвилі циклів світового верховенства, що слід
розглядати як методологічну основу дослідження циклічності
світового економічного розвитку. Ці цикли характеризуються бо!
ротьбою між великими державами (актуальним лідером та ліде!
ром!наступником або потенційним лідером, який прагне стати
спадкоємцем колишньої пануючої держави шляхом перетворен!
ня на основний центр нагромадження капіталу).

У процесі підвищення глобальної конкурентоспромож!
ності міжнародне співробітництво України у сфері високих
технологій не тільки може здійснюватися в галузі наукових
досліджень, але й має зміститися у іншу сферу, причому в
предметному плані воно має включати як фундаментальні,
так і прикладні дослідження за наступними напрямами:

— вивчення тенденцій розвитку перспективних інфор!
маційних та промислово!виробничих технологій;

— формування кадрового потенціалу, навчання та ефек!
тивний обмін науковими кадрами;

— дослідження в галузі тенденцій сільського господар!
ства, лісового господарства, а також рибальства;

— етно!соціальні дослідження на сучасному етапі усві!
домлення цивілізаційних цінностей;

— біомедичні, психологічно!соціальні дослідження, та
широкомасштабні дослідження в галузі профілактики та
охорони здоров'я;

— дослідження стану та тенденцій клімату, навколиш!
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нього середовища, включаючи широкомасштабні спостере!
ження земної поверхні, водних, атмосферних шарів;

— матеріалознавство та метрологія;
— ядерна, вуглеводнева, вітрова, сонячна енергетика,

енергетика припливів, хвиль;
— виявлення тенденцій розвитку транспортних засобів

та систем;
— узагальнення технологій інформаційного суспільства;
— виявлення параметрів науково!технологічного регу!

лювання, яке сприяє довгостроковій оптимізації експорт!
ного профілю держави [3].

На сьогоднішній день існує комплекс загроз впливу про!
цесів глобалізації світового господарства на конкуренто!
спроможність національної економіки: знецінення ресурсної
бази національної економіки у порівнянні з основними краї!
нами!конкурентами, відсутність державної програми рено!
ваційно!інвестиційної політики. Відповідно до цього слід виз!
начати засоби нейтралізації негативних наслідків глобалізації
через використання індикаторів, що характеризують пара!
метри знецінення та депресію національних активів, діагнос!
тику реального стану ресурсної бази промислових під!
приємств України і на її основі — розробку механізму подо!
лання депресії ресурсної бази національної економіки.

На сучасному етапі розвитку вбачається необхідним ви!
користання системи диверсифікованих критеріїв оцінки рівня
адаптації національної економіки до процесів глобалізації:
відношення розмірів територій країн!лідерів, їх населення і
розміру валового внутрішнього продукту до аналогічних по!
казників України, що дозволяє встановити позитивну динамі!
ку глобальних фінансових систем, виявити непропорційний
розрив у величині ВВП і розмірі територій та різновекторну
спрямованість розриву у величині ВВП і кількості населення
між найбільшими країнами та регіонами світу й Україною.

Індикаторами конкурентоспроможності в розвинених краї!
нах постають не результати економічної діяльності, виражені в
темпах зростання ВВП, а показники структури і вартості фінан!
сових балансів, які відображають кількість і якість наявних ак!
тивів і джерел їх формування. Відповідно до цього створення
передумов для забезпечення паритету міжнародної конкурен!
тоспроможності розвинених країн і країн з більш низьким
рівнем економічного розвитку, зокрема й України, можливо на
основі удосконаленої реноваційно!інвестиційної політики щодо
використовуваних ресурсів, з використанням аналізу елементів
світової реноваційно!інвестиційної політики.

Підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності
постсоціалістичних країн, зокрема України, є можливим че!
рез одночасне здійснення заходів щодо орієнтації базових
індикаторів економічного розвитку на показники балансів на!
ціональної економіки та використання реноваційно!інвести!
ційної політики (на основі виявлених закономірностей транс!
формаційного періоду і варіантів прогнозу економічного роз!
витку) для асиміляції надлишкового капіталу в активах това!
ровиробників і отримання завдяки цьому фінансових ресурсів
для модернізації і технічного переозброєння виробництва.

Діагностика ресурсної бази національної економіки щодо
рівня конкурентоспроможності останньої має здійснювати!
ся на основі розробленої методики дослідження реального
рівня балансової вартості активів промислових підприємств
за параметрами зростання цін на використані ресурси. Ви!
сокорентабельна робота окремих галузей національної еко!
номіки при критично низькій вартості її активів (чорної ме!
талургії зокрема) має штучний характер прибутку внаслідок
депресії ресурсної бази економіки, що переноситься на зміну
структури витрат, пов'язану з порушенням нормального про!
цесу реновації витрачених активів і відсутністю процесів аси!
міляції інфляції. Це є причиною неконкурентоспроможності
вітчизняних товаровиробників більшості галузей національ!
ної економіки на міжнародному ринку.

Реальні процеси інфляції як у національній, так і в гло!
бальній економіці все більшою мірою залежать від світового
ринку енергоносіїв, що разом із критичною залежністю на!
ціональної економіки від імпортних поставок енергоресурсів,
надмірною енергоємністю вітчизняного виробництва й за!
гальною світовою тенденцією до зростання цін на первинні
види палива є причиною використання окремого індексу ре!
альної інфляції, розрахованого на основі паливної складо!
вої за світовими цінами на нафту при проведенні діагности!
ки ресурсної бази національної економіки. Використання
зазначеного індексу є важливим інструментом для встанов!
лення того, що, по!перше, реальна вартість активів при збе!
реженні тенденцій на світовому ринку енергоносіїв у най!
ближчі кілька років досягне своєї критичної величини швид!

ше за термін, що міститься в наявних прогнозах; по!друге,
сучасна реноваційно!інвестиційна політика не відповідає ви!
могам відновлення активів, їх розширеного відтворення.

Тому існує реальна потреба у використанні двоїстої оці!
нки економічного зростання, яка базується на двох системах
індикаторів: системи показників валової економіки (валовий
внутрішній продукт, валовий національний продукт, національ!
ний продукт) і системи показників економіки активів (націо!
нальне багатство, активи економіки, основні фонди
підприємств), при цьому зміни в одній системі індикаторів слу!
гують причиною змін в іншій. Використання зазначених сис!
тем індикаторів дозволяє узгодити економічні інтереси різних
соціальних груп, зберегти джерела економічного розвитку,
включити в об'єкт моніторингу стану міжнародної конкурен!
тоспроможності не тільки потоки благ, але і запаси, у тому
числі сировинні ресурси. На основі двоїстої оцінки економіч!
ного зростання доведено, що національна економіка характе!
ризується опозитним феноменом розвитку: спостерігається
різноспрямована динаміка зміни обсягів ВВП (збільшення
ВВП) і вартості активів економіки (знецінення активів).

Використання індикаторів оцінки рівня конкурентоспро!
можного стану ресурсної бази підприємства передбачає вра!
хування показника співвідношення зростання фізичного обся!
гу власного капіталу і зменшення реальної вартості цього капі!
талу і показника співвідношення збільшення виручки від реалі!
зації товарів і реального зменшення власного капіталу під впли!
вом інфляції, що дозволяє довести динаміку змін облікової та
реальної знеціненої вартості капіталу підприємств (на прикладі
металургійної галузі) та динаміку темпів зростання виторгу від
реалізації і знецінення власного капіталу: втрати від інфляції
більше, ніж виторг від реалізації. Отже, за наявності досить
сприятливих валових показників економічної діяльності про!
відної галузі національної економіки реальна вартість її активів
знижується швидше, ніж відбувається їх реабілітація за раху!
нок діючої державної реноваційно!інвестиційної політики, а та!
кож прибуток і рентабельність досліджуваних підприємств, які
належать до провідної галузі, не може бути реальною основою
для подальшого зростання національної економіки.

З метою загальноекономічного покращення умов со!
ціально!економічного розвитку, що спричинить оптиміза!
цію "життя" фондового ринку країни, необхідно переоці!
нити ухвалені закони, постанови, інші правові та нормативні
акти, інструкції і так далі з позиції оптимізації діяльності
державних інститутів: апарату управління в центрі, адміні!
стративних органів на регіональному й місцевому рівнях.

Необхідними є водночас укрупнення загальних управлін!
ських функцій, які пов'язані з плануванням соціально!еко!
номічного розвитку і скорочення апарату, максимальне спро!
щення наявного неефективного механізму дозвільної систе!
ми, яка передбачає багаточисельні бюрократизовані проце!
дури: реєстрація підприємств, надання ліцензій, дозволів,
довідок і так далі. Нарешті, в плані оптимізації діяльності
інститутів слід запровадити критерії ефективності діяльності
управлінського апарату, жорстку регламентацію часу на
прийняття, ухвалення певного управлінського рішення.

Констатуючи вищеозначене, можемо зауважити, що сучас!
ний фінансово!кредитний ринок та ринок цінних паперів, до
якого входять фондові ринки на міжнародному та національ!
ному рівнях, характеризується тим, що виникають нові та оп!
тимізуються традиційні інструменти торгівлі грошово!капіталь!
ними, кредитними ресурсами, цінними паперами, дериватами,
забезпечується максимальний доступ як інвесторів, так і ре!
ципієнтів капіталів до усіх світових системних сегментів. При
цьому усі учасники операцій, зокрема й системи електронних
торгів, платежів, значення якої дедалі зростає, забезпечуються
необхідною ринковою інформацією. Продукти інформаційної
економіки повинні безпосередньо сприяти результатам ство!
рення, обробки, редуплікації інформаційних масивів, які підви!
щуватимуть ефективність функціонування інформаційно!елек!
тронної сфери та формувати ефективний фондовий ринок в
країні за умов глобальної конкурентоспроможності.
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