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Маг’уапа V. МаІсЬік1 
Каіаііа В. 8ауіпа2

МОБЕЬШС ОР ТНЕ МАККЕТШС 
ВІІ8ШЕ88-РІЮСЕ88Е8 ІЖ БЕК ТНЕ ШНШТКІАЬ 
ЕКТЕКРКІ8Е’8 СОМРЕТІТІУЕКЕ88 КЕРЬЕХІУЕ

С С Ш т а О Ь

1. ІпігоіІисііоп
А11 тосіегп епіегргізез £асе їЬе сЬа11еп§е гереаіесіїу о£ ііз гаІіп§ гізе апсі зеагсЬ о£ 

іЬе пєуг арргоасЬез ап(і теїЬосІз о£ ііз сотреііііуепезз іпсгеазе аі іЬе зІа§е о£ ііз Ьизі- 
пезв ехрапвіоп. Сотреііііуепезз іп Есопотісз із уегзаіііе саІе§огу ргезепіесі оп зо т е  
1єуєі8; апсі СІ08Є Ііпк апсі іпіегсіерепсіепсе ехізіз атоп §  їЬ ет: §оос1$ сопсигепіаЬіІіІу, 
сотреііііуепезз о£ а ргосіисег, сотреііііуепезз о£ а §гоир ог аззосіаііоп, сотреііііуе- 
пезз о£ а зесіог, сотреііііуепезз о£ а соипігу, сотреііііуепезз о£ а тасгоге§іоп апсі еіс 
[Петров В. Конкурентоспособность, р.4-11).

2. Тке гесепі $іи<Ііе8 апаІу8І8 сопсегпіп$ а  %іуєп ргоЬ Іет
Мапу £огеі§п апсі паїіуе зсіепіізіз, зисЬ аз Уе.Р. СоІиЬкоу А Ж  РесЬіепкіп, А. 

СІикЬоу, Р.5. 2ауіа1оу, С.Ь. Ва§іеу, Т.А. ВІазЬепкоуа, Уегтоіоуа, А.Р. Сгасіоу, У8. 
Уе£гетоу, Т.М. Кагеїпікоуа, М.У Кагеїпікоуа, І. М акзітоуа, N.1. 8Ьаісіигоуа, N.8. 
УазЬіп, А.Уи. Ушіапоу, ]. А теї, І. АпзоіТ, К. \УаІегтап, }. Кеі, Т. Копо, С. МіпІзЬег§, 
М. Рогіег, Е. Коіііег, Е. ОіЬіІ, 8.К. Ргаїасі, К.Т. Разсаі, Т. Реіегз, N. Реіз рау аііепііоп іо 
іЬе ргоЬІет о£ ап епіегргізез сотреііііуепезз ехатіпаїіоп. Виї, іп зріїе о£сопзібегаЬІе 
диапіііу о£ угогкз сіеуоіесі Іо іЬіз ргоЬІет іЬеге аге сегіаіп бі£Гегепсе іп ипсІег5іапсііп§ 
о£ іЬе саіе§огу “сотреііііуепезз”. Оіуегзіїу о£ сіейпіііопз, геїаііуііу, апсі аізо сіізііпсііоп 
о£ арргоасЬез Іо ап аззеззтепі апсі апаїузіз о£ іЬе сотреііііуепезз сіійГегз еззепііаііу оп 
ііз уагіоиз ієуєіз.

1 Маг’уапа V. МаїсЬік -  Босіог о£ Есопотісз, Рго£е880г,Неасі о£ іЬе Магкеііп§ Верагітепі, 
Иаііопаї Ііпіуегзіїу оі У/аІег Мапа§етепІ апсі Каїиге Кезоигсез ІІ8Є, Кіупє, ІЛсгаіпе, е-таіі 
асісігезз: тагіапат@ і.иа

2 Каїаііа В. Зауіпа - . Босіог о£ Есопотісз, Уісе-гесіог оп зсіепіійс тоогк апсі іпіегпаїіопаї 
аЯаігз, Иаііопаї Ііпіуегзіїу о£\УаІег Мапа§етепІ апсі Маїиге К.езоигсе8 Цзе, Щупе, ІІкгаіпе, 
Теі. +38 096 564 0969, е-шаіі асісіге88: 8ауіпа.па1а1і@таіі.ги.
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3. Маіп раті
ТЬе Іегт  “сотреііііуепезз” огі§іпз £гот іЬе поїіоп “сотреііііуепезз” аші іі зу т- 

Ьоіігез ргезепсе о£ а зресійесі аЬіІіІу соппесіесі \уііЬ ійе сотреііііоп. ТЬаІ І8, ійе поїіоп 
о£ Ійе сотреііііоп із Ійе Ьа8Іс Іо\уагсІ5 шііЬ Ійе поїіоп о£ Ійе сошреііІіуепе88.

Иіе Ьа\у о£ ІІкгаіпе “АЬоиІ Бе£епзе о£ Есопошіс Сошреііііоп” §іуєз іЬе £о11оугіп§ 
сіейпіііоп о£ ап есопошіс сотреііііоп: “ап есопошіс сотреііііоп (сотреііііоп) І8 іЬе 
сопіезі атоп §  тагкеї рагіісірапіз ллгіїЬ іЬе а іт  о£ оЬіаіпіп§ о£ ас1уап1а§ез оуєг оіЬег 
тагкеї рагіісірапіз сіие Іо о\\гп асЬіеуетепІз; \сгЬегеироп сопзитегз, тагкеї рагіісі- 
рапіз Ьауе а роззіЬіІіІу Іо сЬоозе атоп §  8оте зеїіегз, Ьиуег8, апсі ап іпсііуісіиаі тагкеї 
рагіісірапі саппої зресііу сопсііііопз §оосІ8 Іигпоуег аі іЬе тагкеї”. її зЬоиІсІ Ье поіесі 
іЬаІ іЬіз сіейпіііоп, (Іесіагесі аі іЬе 1е§із1а1іуе ієуєі, Ьаз Іоо ісіеаіігесі сЬагасІег зо £аг 
а8 іЬе зерагаїе тагкеї рагіісірапіз іп ргасіісе сіейпе сопсііііопз о£ §оос!з Іигпоуег аі 
іЬе тагкеї. № уєгіЬє1єзз іЬі8 йейпіііоп геЙесІ8 ехасіїу ап есопотіс тесК ап ізт  о£ Ійе 
сотреііііуепезв аі Ійе тагкеїз о£ соттосіііу  апсі зєгуісєз, геаіігесі іЬгои§Ь Ійе соор- 
егаїіоп о£ зиррііегз апсі сопзитегз аі ійе тагкеї.

ТЬе Іегт  “со-ореііііоп” ог “соорііііоп” (Еп§1ізЬ йегіуаііуе “сотреііііоп” апсі “со- 
орегаїіоп”) агізез гесепііу іп зсіепіійс апсі ригпаїізііс Еп^ІізЬ-зреакіпд Іііегаїиге. ТЬіз 
Іегт  теап з “аззізіапсе іп а сотреііііоп” оі “а соорегаїіоп о£ сотреіііогз” апсі гейесіз 
ійе сотреіііогз’ азрігаїіоп Іо зіер а8ійе й*от ійе зігісі £огтз о£ Ійе созі сотреііііоп 
апсі ргіпсіріез о£ ійе “хего зи т  §ате” Іо іЬе зігаІе§іез о£ “тиіиаі §аіп” \уЬеп іЬе со- 
орегаїіоп о£ сотреіііогз такез іі роззіЬІе Іо §аіп ехіга ргойї. Ноугєуєг, іп зріїе о£ аі- 
Ігасііуепезз о£ іЬе іЬезіз аЬоиІ іЬе соорегаїіоп апсі тиіиаі аззізіапсе о£ сотреіііогз 
зисЬ ргасіісе сап Ьауе пе§аііуе еЙесІз £ог сопзитегз зо £аг аз іЬе гезиііз о£ іЬе “тиіиаі 
§аіп” зІгаІе§у аге }изІ асЬіеуес! аз а гиіе, аі іЬе ехрепзе о£ сопзитегз (і£ іЬезе гезиііз аге 
поі зііриіаіесі Ьу есопоту іп созіз уТіісЬ асЬіеуес! аі іЬе ехрепзе о£зисЬ соорегаїіоп).

Мапу сіейпіііопз о£ ійе поїіоп “сотреііііуепезз” ргезепіесі іп есопотіс Іііегаїиге, 
Ьесаизе та п у  аиіЬогз \уЬо іпуезіі^аіе іЬе ргоЬІетз о£ іЬе сотреііііуепезз аззеззтепі 
апсі тапа§етепІ, рге£ег Іо зресііу іЬе поїіоп іп ассогйапсе \уііЬ зресійсіїу о£ іЬеіг 
гезеагсЬ. М. Рогіег с ігат  а сопсіизіоп аЬоиІ аЬзепсе о£ іЬе зіпріє сіейпіііоп о£ійе Іегт  
“сотреііііуепезз” £ог уагіоиз епііііез апсі оЬ^есіз.

Ма]огіІу о£ ехізііпд сіейпіііопз о£Ійе епіегргізез сотреііііуепезз Ьазез оп Ійе іЬе- 
огу о£ сотреііііуе асіуапіадез еіайогаїесі Ьу М. Рогіег; іп ассогсіапсе \уііЬ іЬіз іЬеогу 
ійе сотрапу з сотреііііуепезз сап Ье йпсі оиі (езіітаїе) опіу суііЬіп іЬе Ггатесуогкз 
о£ іЬе §гоир о£ сотрапіез луЬісЬ Ье1оп§ іо опе зесіог ог іЬе сотрапіез \уЬісЬ ргосіисе 
доосІз-зиЬзІііиІез.

ТЬе ехріапаїогу сіісііопагу сіейпез Ійе Іегт  “сотреііііуепезз” аз а сараЬіІіІу Іо т е е і 
іЬе сотреііііоп апсі гезізі Іо сотреіііогз.

5 о те  аиіЬогз сіейпе іЬе сотреііііуепезз аз а роззеззіоп Ьу сегіаіп сотреііііуе асі- 
уапІа§ез \уЬісЬ сопсегп еііЬег §оосІ5 ог епіегргізез. Сотреііііуе асіуап1а§ез аге сопзісі- 
егесі аз Ійе гезиіі о£ іЬе епіегргізез зирегіогіїу оуєг сотреіііогз іп есопотіс, ІесЬпо- 
1о§іса1 апсі огдапізаііопаї зрЬеге о£ асііуііу; опе сап езіітаїе зисЬ асіуапіадез ууііЬ іЬе
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Ьеір о£ іЬе зресійс есопотіс іпсіісез (ргойіаЬіІііу, тагкеі зЬаге, еіс.).
її із песеззагу іо ипсіегзіапсі іЬе епіегргізез сараЬіІіІу іо §иагапіее ііз сотреііііуе 

асіуапІа§ез іп сопсііііопз о£ асіаріаііоп Іо епуігоптепі епзигіпд епіегргізез зіаЬіІііу 
апсі угогкіпд ейісіепсу.

ТЬе оЬ)есі о£ сошреііііуепезз сопігої із епзигіп§ о£ ап епіегргізез 1оп§-іегш зи- 
регіогііу іп сотреііііоп \уііЬ сотреіііогз аі іЬе ргосіисі апсі сарііаі тагкеіз ап<1 аізо 
таіегіаі апсі поп-таіегіаі гезоигсез.

Меосіаззіс есопотіс іЬеогу, іпуезіі§аіес1 Ьу зиск зсіепіізіз аз К. Меп§ег, 11.8. }єуопз, 
Ь. Уаігаз, £В. Сіегк, А. МагзЬаІІ, А. Рі§и, \уаз іЬе сіотіпапі іЬеогу сІигіп§ XX сепіигу 
іп іЬе зрЬеге о£ зоїиііоп о£ іЬе ргоЬІетз о£ есопотіс сіесізіоп-такіп^. ТЬе Ьазіс £ип- 
сіатепіаіз о£ сіаззісаі зсЬооІ аге:
1) ап есопотіс т а п  (епігергепеиг, сопзитег, етріоуее) ігіез іо т а х іт іг е  Ьіз/Ьег 

ргойі (изе£и1пезз);
2) ап есопотіс т а п  із аЬуауз гаііопаї апсі Ье/зЬе сіоез іо іЬе Ьезі а<3уапіа§ез (гаііопаї 

ехресіаііопз іЬеогу);
3) а тагкеі есопотіс тесЬ ап ізт  із рег£есі апсі тагкеі есопоту із сараЬІе іо зе1£- 

сопігої;
4) І іт іі уаіиез (таг§іпа1 созіз, таг§іпа1 ргойї, таг§іпа1 иіііііу) аге іЬе т а іп  іпзіги- 

т е п і о£ апаїузіз.
Но\уєуєг, сопсеріиаііу гі§Ьі ісіеаз о£ іЬе сіаззісаі іЬеогу сіо поі сопйгт іп ргасіісе. 

ТЬе уйзЬ о£ аіі есопотіс ипіііез іо т а х іт іг е  іЬеіг иіііііу т и з і Іеасі іо сопігасіісііопз: 
ітргоуетеп і о£ опе есопотіс епіііу \уе11-Ьеіп§ саизез іо суогзєпіп§ о£ оіЬег есопотіс 
епііііез \уе11-Ьеіпд апсі іі ргеуепіз іо асЬіеуетепі о£ іЬе зіаЬІе Ьаіапсе. Іп ассогсіапсе 
\уііЬ та]огііу о£ рзусЬо1о§іса1 іЬеогіез, іЬе тоііуе іо асііоп оссигз сіие іо сііззаіізйесі 
азрігаііопз Ьиі поі сіие іо а сіезіге іо ехігете тах іт іга ііо п  апсі йізарреагз аЙег іЬеіг 
заІіз£асііоп.

ТЬе ісіеа о£іЬе “гаііопаї есопотіс т а п ” із сіізриіаЬІе іоо. Сіаззісаі “гаііопаіііу” зир- 
розез іЬаі іЬе т а п  сопзісіегз іЬе ргоЬаЬіііііез о£ роззіЬІе соп8е^иепсез о£ Ьіз зоїиііоп 
апсі сЬоозез іЬе аііегпаііуе шЬісЬ суоиісі §іує іЬе 1аг§езі ргойі іо Ь іт . С о т т о п  зепзе 
зи§§езі5 іЬаі іЬе реоріе так е  сіесізіопз Ьу іпіиіііоп ог оп іЬе Ьазе о£ зо т е  ауаіІаЬІе 
ауегадез.

8 о те  сіізсгерапсіез о£ іЬе пеосіаззіс іЬеогу іо етрігісаі оЬзегуаііопз іп іЬе Ьитап 
ЬеЬауіоиг \уеге тагкесі Ьу зиск есопотізіз аз Т. УеЬІеп, ТІК. МіісЬеІ, Б.К. СеІЬгеіі іп 
іЬе йгзі Ьа1£ о£ іЬе XX сепіигу.

ТЬезе зсіепіізіз тасіе ап аззегііоп іЬаі зрігііиаі, тогаї, Іедаї апсі оіЬег £асіогз соп- 
зісіегесі іп Ьізіогісаі сопіехі аге іЬе сігіуіп§ ро\уег о£ есопоту. Н итап ЬеЬауіоиг із 
тоуесі йгзіїу Ьу іпзіііиііопз зисЬ аз погтз, сизіотз о£ ЬеЬауіоиг іп зосіеіу, апсі Ьу 
іпзіііиіез -  аз азсегіаіптепі о£ п огтз апсі сизіотз іп іЬе £огт о£ 1а\уз, огдапігаііопз, 
апсі езіаЬІізЬтепіз. ТЬегеЬу, іЬе іпзіііиііопаї есопотіс іЬеогу агозе.

Іпзіііиііопаїізіз іпуезіі§аіе есопоту аз а рагі о£ іЬе зосіаі зузіет; іЬеу сіепу іЬе 
ргіпсіріе о£ оріітігаііоп іп іЬе Ьитап ЬеЬауіоиг; іЬеу <іепу іЬе “гаііопаї т а п ”; іЬеу 
іаке іпіо ассоипі іЬе поп-есопотіс £асіогз іп іЬе Ьитап ЬеЬауіоиг; іЬеу аіігіЬиіе £а-
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уоигаЬІу Іо зіаіе іпІег£егепсе іпіо тагкеї есопоту. Іпзіііиііопаїізіз’ ісіеаз гесеіуесі зир- 
рогі £гот іЬе гергезепіаііуез о£ іЬе Іаіег пеосіаззіс іЬеогу (іп іЬе епсі о£ 70з іп іЬе Б5А; 
іп 80з іп Еигоре) апсі іі огі§іпаіе<і іЬе пе\у іпзіііиііопаї іЬеогу \уЬісЬ аЬзогЬесІ іЬе Ьезі 
іЬеогеіісаІ теіЬосіо1о§іса1 асЬіеуетепіз о£ ргеуіоиз зсЬооіз о£ есопотіс іЬои§Ьі еііЬег 
пеосіаззісаі ог іпзіііиііопаї. ТЬе іЬеогу о£ ігапзасііопаї созіз ап<1 іЬеогу о£ соп£гас£з 
соппесіесі \уііЬ іі £огшесі оп іЬе Ьазе о£ іЬе К. Соиг’з \уогк “СЬагасіег о£ а Сошрапу”. 
Тке ргоЬІетз о£ есопотіс епііііез аге сопзісіегесі іп іЬе К. Агго\у апсі О. Ш ііііатзоп’з 
\\гогкз; зиск кеу поііопз аз Іітііесі гаїіопаїііу о£ іЬе епіііуз ЬеЬауіоиг, оррогіипізт 
апсі іп£огтаІіоп а зу тт е їгу  аге сіеіегтіпесі Ьу іЬезе зсіепіізіз. С. Заітоп  зиЬзІапІі- 
аіесі їЬе ргіпсіріе о£ Іітііесі гаїіопаїііу. ТЬе зсіепіізіз ]. В)икепеп апсі С. Таїїоск аізо 
сопзісіег їЬе ргоЬІетз о£ оррогіипізт апсі іп£огтаІіоп а зу тт е їгу  іп іЬеіг \Уогкз. Аі 
Іазі, їЬе рзусЬоІодізІ Б. Капетапп \\йіЬ В. 8тііЬ  §оі їЬе N05еі Ргіге £ог сотЬіпаїіоп 
о£ есопотісз апсі со§піііує зсіепсе £ог ехріапаїіоп о£ іггаїіопаїііу їЬе т а п ’з аііііисіе Іо 
гізк іп сіесізіоп-такіпд апсі іп тап а§етеп і Ьу Ьіз ЬеЬауіоиг. ТЬе іЬеогу о£ ргозресіз 
еІаЬогаїесі Ьу Б. Капетапп уліЬ А. Туегзкі, ехріаіпз іггаїіопаїііу о£ їЬе Ьитап сЬоісе.

ТЬегеЬу, їЬе тосіегп есопотіс іЬои§Ьі із оп їЬе \уау о£ сотЬіпаїіоп о£ їЬе зігопд 
теїЬосіоІодісаІ аррагаїиз о£ пеосіаззіс зсЬооІ, §епега1-ригрозе о£ їЬе іпзіііиііопаї іЬе- 
огу сопсеріз апсі иза§е о£ їЬе зосіаі зсЬооІ сіеуеіортепіз іп зиЬзІапІіаІіоп о£ сіесізіоп- 
такіп § Ьу есопотіс епііііез.

Мосіегп гезеагсЬ іп рзусЬо1о§у апсі іпзіііиііопаї есопотіс іЬеогу 1ез1і£у іЬаІ еззеп- 
Ііаі рагі о£зиЬ^есІіуіІу із іп сіесізіоп такіп§ Ьу есопотіс епііііез, Ьиі іЬеіг сіесізіопз аге 
поі а1\уауз геазопаЬІе. її § іуєз а сЬапсе Іо ореп роззіЬіІіІіез о£ ітр ас і оп їЬе сизіот- 
егз’ сЬоісе зиЬ^есІіуе сотропепі апсі іі із ти сЬ  Іезз ипргоЬіаЬІе іЬап так іп §  о£ §1оЬа1 
сотреііііуе асіуапІа§е Ьазесі оп ейісіепі зирегіогііу.

ТЬегеЬу, изе о£ їЬе гєйєхіує арргоасЬ Іо сопігої Ьу есопотіс епііііез, іп рагіісиїаг, 
Ьу ап іпсіизігіаі епіегргізе із регзресііуе. ТЬе гєйєхіує арргоасЬ о£ап епіегргізез со т- 
реііііуепезз теап з ригрозе£и1 огдапізаііоп о£ гєйєхіує ейіесіз \уЬісЬ соиИ регзиасіе їЬе 
орегаіесі епіііу іо так е  сіесізіоп ітргоуіп§ ап епіегргізез сотреііііуе розіїіопз.

С.Р. ЗсзЬесігоуіІзкіу апсі У.А. Ьє£єуг аге їЬе Іоипсіегз о£ їЬе гєйєхіує арргоасЬ. У.А. 
Те£еуг’з \уогкз (“АІдеЬга о£ Сопзсіепсе”, “Кейесііоп”, ‘Сопйісііп§ Зігисіигез”, “Богтиіа 
о£ а Н итап”) аге їЬе іЬеогеїісаІ Ьазе £ог сіеуеіортепі о£ іЬе теіЬосіз о£ іЬе гєйєхіує 
тапа§етепІ. Бє£єуг УА. сіейпесі іЬе поііоп о£ іЬе гєйєхіує тап а§етеп І аз іЬе ргосезз 
о£ 1гапз£ег о£ іЬе сіесізіоп-такіп§ §гоипйз о£ опе епіііу Іо апоіЬег [Маклаков С.В. 
р.240]. Ргезепі Іуре о£ тапа§етепІ Ьаз поі сіігєсііує сЬагасІег; іі іпйиепсез іпсіігесіїу 
оп ііз и ііітаїе сопзитег Ьу теап з о£ Ігапзі'ег о£ сегіаіп іп£огтаІіоп £гот опе епіііу Іо 
оіЬег.

ТЬеге£оге, опе зЬоиІсі ипсіегзіапсі іЬе ригрозе£и1 ог§апігаііоп о£ гєйєхіує ітрасіз аз 
іЬе гєйєхіує тапа§етепІ; апсі іЬезе ітрасіз Ігу Іо регзиасіе іЬе тапа§еаЬ1е епіііу Іо 
сіесІ8Іоп-такіп§ ргесіісііп§ Ьу іЬе сопігої зузіет.

Іп£огтаІіопа1 зиррогі о£ іЬе іпсіизігіаі епіегргізез’ сотреііііуепезз гєйєхіує сопігої 
зиррозез епзигіп§ у/ііЬ асіиаі сіаіа аіі £ипсІіопа1 зегуісез іп іЬе зузіет о£ап епіегргізез 
гєйєхіує сопігої, апсі аізо изе о£ іп£огтаІіоп сіаіа £ог іЬе аиіотаїей сопігої зузіетз,
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іпіогтаїіоп Іог епзигіп§ оі ап епіегргізез сййегепі зиЬсііУІзіопз асііуііу. Епзигіп§ 
угіїЬ песеззагу іпіогтаїіоп о і їЬе гейехіуе сопігої зузіет ^е^иі^е8 соогсііпаіесі \уогк 
о і їЬе сотреііііуе іпіеШ§епсе зєгуісє, зігаїе^іс р1аппіп§ сіерагітепі, тагкеііп§ сіе- 
рагітепі, есопотіс апаїузіз сіерагітепі, гейехіуе сопігої сепіге, іпіогтаїіоп зесигііу, 
епіегргізез РК-зегуісе апсі риЬІіс геїаііопз Йерагітепі. Мазз тесііа аге ітрогіап і іп 
іпіогтаїіопаї зиррогі оіаіі зігисіигаї зиЬсііУІзіопз, Ьесаизе т а з з  тесііа аге поі опіу оі 
§геаІ уаіие Ьиі іЬеу сап Іо гт  риЬІіс оріпіоп іпйиепсесі оп тапа§егіа1 сіесізіопз. Іпіог- 
та ііоп  аЬоиІ зиррііегз, сотреіііогз, сопзитегз, сЬап§е оі тасгоепуігоптепі Іасіогз, 
гєсєіуєсі Іго т  сіійегепі зоигсез іп їЬе ргосезз о і геаіігаїіоп о і ап епіегргізез сотреіі- 
Ііуепезз гейехіуе сопігої, ^ и іг е з  ііз зузіетаїігаїіоп апсі сопсогйапсе атоп §  уагіоиз 
зиЬсііУІзіопз ассоічііп§ Ю їЬе ригрозе ргоЬіЬіІіп§ о і ііз тізіпіегргеїаііоп, Йиріісаііоп. 
Оеуеіортепі оі іпіогтаїіопаї зиррогі оі їЬе іпсіизігіаі епіегргізез’ сотреііііуепезз ге
йехіуе сопігої т и з і епзиге ейісіепсу оі Ікіз зузіет Ьесаизе іі із опе о і їЬе сопйіііопз 
оі ейісіепсу о і гейехіуе іпйиепсе геаіігаїіоп. ИесеззіГу оі зисЬ іпіогтаїіопаї зиррогі 
сіеуеіортепі аізо соппесіз іуііЬ їЬе роззіЬіІіІу о і Іогтаїіоп оі їЬе аиіотаїей зузіетз 
о і їЬе іпсіизігіаі епіегргізез’ сотреііііуепезз гейехіуе сопігої оп ііз Ьазіз. Іпіогтаїіоп, 
іприї іпіо іЬіз зузіет, із песеззагу еіетепі оі їЬе зузіет; апсі таїЬ етаїісаІ, ІесЬпі- 
саі, ог§апігаІіопа1-1е§а1 Іипсііопіп§ із ітроззіЬІе т іЬ ои І зисЬ еіетепі. Іпіогтаїіоп, 
іприї іпіо їЬе аиіотаїей зузіет, ііз ргосеззіпд із їЬе Ьазіз оі їЬе тосіегп аиіотаїей 
іпіогтаїіоп зузіетз. М огєоуєг, іпіогтаїіопаї зиррогі ти зі Ье сіігесі оп заіізіасііоп 
о і іпіогтаїіоп ^е^иі^етепіз оі їЬе регзоппеї оі їЬе епіегргізез уагіоиз зегуісез апсі 
сіерагітепіз. А11 аЬоуе-тепІіопес! із їЬе аг§итепіз іо сіеуеіортепі о і іпскізігіаі епіег- 
ргізез’ сотреііііуепезз гейехіуе сопігої іпіогтаїіопаї зиррогі.

Епіегргізе з іпіогтаїіопаї зиррогі із сопзісіегесі аз їЬе зузіет уйпсЬ сопзізіз о і іЬгее 
сотропепіз: іпіогтаїіоп ргосеззіп§ ІесЬпо1о§іез, іпіогтаїіоп гезоигсез, ІесЬпісаІ 
аісіз апй зоЙлуаге. Іпіогтаїіоп гезоигсез аге іоіаіііу о£ йаіа апсі кпо\у1есІ§е песеззагу 
£ог тапа§егіа1 сіесізіопз такіп§; іп£огтаІіоп ргосеззіп§ ІесЬпо1о§іез аге Іоіаіііу о£ 
теап з апсі теїЬосіз о£ соїіесііоп, гесогсііп§, ргосеззіп§, асситиіаііоп о£ песеззагу йаіа 
апсі Ьгіп§іп§ іЬ е т  Іо їЬе изег іп їЬе зузіет о£ ог^апігаііоп сопігої оп їЬе Ьазіз о£ со т- 
риіег аісіз изаде. ТЬе іЬігй сотропепі о£ іпіогтаїіопаї зиррогі о£ епіегргізез сопігої 
із ІесЬпісаІ аісіз апсі зоЙугаге о£ есопотіс орегаїіоп оІЬизіпезз. Зоігіуаге із ргезепіесі 
угііЬ уагіеіу о£ ехізІіп§ зузіет зоЙлуаге ргосіисіз, зресіаі зоЙлуаге ргосіисіз, апсі ар- 
рііесі зо£і\уаге суЬісЬ епзиге еійсіепі иза§е о£ іпіогтаїіоп ргосеззіп§ ІесЬпоІодіез апсі 
гезоигсез [Денисенко М.П. С. 19 -  25).

СЬоісе о£ зойсуаге із уегу ітрогіапі £ог тосіе1іп§ о£ їЬе єйєсііує зузіет о£ іп іогта
їіопаї зиррогі о£ їЬе іпсіизігіаі епіегргізез’ сотреііііуепезз гейехіуе сопігої. Опе сап 
п ате  їЬе т о з і  кпо\уп, єйєсііує апсі созІ-Ьазесі зой^аге о£ їЬе сотрапу Іпіозегуісе 
ВР\уіп (АІІРизіоп Ргосезз Мосіеіег) апсі АВІЗ 6.0 зоЙшаге ргосіисіз. ТЬеу § іує а сЬапсе 
Іо епзиге ейесііуеіу апсі ^иіск1у їЬе зузіет о£ іпсіизігіаі епіегргізез’ сотреііііуепезз 
гейехіуе сопігої Ьу песеззагу іпіогтаїіоп.

ВР\уіп сопіаіпз і\уо ргіпсіраї тойиіез: АІІРизіоп Ргосезз Мосіеіег и АІІРизіоп Мо- 
<іее1іп§ Зиііе. ТЬе йгзі тойиіе із їЬе ро\Уег£и1 іпзігитепі оі тойе1іп§, луЬісЬ изез Іог
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апаїузіз, гесогсІіп£ апсі геогдапізаііоп о£іЬе сошріех Ьизіпезз-ргосеззез. И § іуєз ап ор- 
рогіипііу Іо йоситепі сіеагіу іЬе уагіоиз азресіз о£ асііуііу: песе88агу асііуііу, шеап8 
о£ ііз геаіізаііоп апсі еззепііаі гезоигсез £ог геаіізаііоп о£ іЬіз асііуііу. \Уе сап еазііу 
сіеіегтіпе ІпеШсіепІ, сові сІетапс1іп§ ог зигріиз асііуііу ууіїЬ іЬе Ьеір о£ ІЬІ8 тосіиіе. 
Ргосезв Мосіеіег так ез роззіЬІе ітргоуіпд еШсіепсу о£ \уогк оіуіп§ Іо зітріісіїу о£ іЬе 
тосіеГз сотропепіз £огтаІіоп. А11 Ризіоп Мосіееііп^ Зиііе Ьаз іЬе т а іп  ас!уапІа§е ап(і 
іі такез а сЬапсе Іо ауоісі ^иіск1у о£ ипргосіисііуе асііуііу, сотраге еазііу апсі іпіиі- 
Ііуеіу \уііЬ орегаІіп§ сЬап§ез. її із еазііу Іо сіеіегтіпе апсі іЬеп Іо ітргоуе, сЬапде апсі 
ехсері іпеШсіепІ, ипесопотісаі ог осісі асііуііу.

АКІ8 6.0 зоЙїуаге ргосіисіз аге ргезепіесі Ьу іЬе т о з і  кпо\уп тосіиіез: АКІ5 Базу 
Безі^п апсі АКІ8 Тооізеї. ТЬе Шзі тосіиіе із іпіепсіесі £ог іЬе сегіаіп шогкегз о£ іЬе 
сотрапу \уЬо гесогсіз Шеіг Ьизіпезз-ргосеззез іп іЬе £огт о£ дгарЬіс тосіеіз апсі іі 
сІоез поі §іує а сЬапсе Іо оЬіаіп §епега1 ісіеа аЬоиІ аіі епіегргізез Ьизіпезз -  ргосеззез. 
ТЬіз тосіиіе Ьаз асіуапіа^е Ьесаизе іі із зітр іе ЙехіЬіе іпзігитепі \уЬісЬ сіоез поі ге- 
^иі^е апу зресіаі кполуїесіде. 8оЙ\уаге ргосіисі АКІ8 Тооізеї апсі ііз асісііііопаї с о тр о 
пепіз §іує а оррогіипііу Іо сіеуеіор Ьизіпезз-ргосеззез о£ аіі іЬе сотрапу. АКІ5 Тооізеї 
§іуєз а ^иап^і^у о£ гереаіесіїу арргоуесі теїЬосіз о£ іЬе Ьизіпезз-ргосеззез тосіеііпд. її 
діуез а сЬапсе Іо афизі еазііу іЬе ргодгат Іо іпсііуісіиаі сіетапсіз.

Іпіогтаїіоп тосіеі сіезсгіЬез сіаіа йолуз іп іипсііопаі апсі огдапігаііоп тосіеіз Шаі 
із атоп §  Іипсііопаі зиЬзузІетз, Ііпкз апсі іЬе зігисіиге о£ епіегргізез зиЬсііУІзіопз 
[Хаймович И.Н. С. 933-939.] ТЬе теїЬосіоІоду 8АБТ (8ігис1игесі Апаіузуз Безідп 
ТесЬпідие) Ьеіопдз Іо іЬе т о з і  кпо\уп Ігасііііопаі теап з о£ сопзігисііоп о£ іЬе тосі- 
еіз’ сотріех зузіетз. Тосіау іЬеге аге тап у  іпзігитепіз £ог ЗАОТ-сІіадгатз ріоіііпд 
апсі опе сап сііуісіє іЬ е т  іп і\уо саіедогіез: ипіуегзаі іпзігитепіз £ог сііадгатз’ ріоіііпд 
апсі іпзігитепіз огіепіей опіу оп ЗАБТ-сІіадгатз’ ріоіііпд, іуЬісЬ оЙеп іпсіисіе іЬе 
теап з Іог Іипсііопаі ге^иі^етеп^5 апаїузіз. ТЬе йгзі саіедогу о£ іпзігитепіз (іі соп- 
8І8І5 о£ зисЬ іпзігитепіз аз МісгозоЙ Уізіо, апсі а ргосіисі сіізІгіЬиІесі іп ассогсіапсе 
\уііЬ СРБ іісепсе, Біа) §іуєз а сЬапсе Іо сгеаіе уагіоиз сііадгатз £гот іЬе дгеаі зеї о£ 
сіійегепі епііііез. Ііпіуегзаіііу о£ іЬезе іпзігитепіз та к е  іЬ е т  поі зиіІаЬІе £ог тосіеі- 
ііпд іЬеге£оге апаїузіз изе іЬ ет  зеісіот £ог зоЙлуаге епдіпеегіпд [Малиновский А.Ю, 
С. 204 -  206]

ТЬе зесопсі саіедогу сопзізіз о£ іпзігитепіз суогкесі оиі зресіаііу £ог ІЬе 8АОТ- 
сііадгатз сгеаііоп зисЬ аз ВР'У'/іп (АИРизіоп Ргосезз Мосіеіег) апсі АІ0\УШ. ТЬезе 
ргосіисіз изе ехіепзіуеіу £ог тосіеііпд о£ Іипсііопаі ^е^иі^етеп^5 Іо іЬе зузіет Ьиі Шеіг 
зігисіиге сіоез поі §іує ап оррогіипііу Іо изе іЬезе іпзігитепіз £ог ехрапзіоп о£ ехізііпд 
поіаііоп [Ьіогтап О. р.53].

ЗАБТ іпсіисіез ЬоіЬ іЬе сопсеріиаі арргоасЬ Іо зузіетз’ тосіеіз сопзігисііоп апсі 
іЬе зеї о£ гиіе апсі дгарЬісаІ зутЬоіз £ог іЬеіг сіезсгірііоп. 8ресіаі теїЬосіоІодіез £ог 
іЬе іп£огтаІіоп тосіеіз’ сопзігисііоп сап арріу £ог зоіиііоп о£ ресиііаг Іазкз. Рог ехат- 
ріе, іЬе ШЕРІХ тосіеіз арріу £ог іЬе сіеіаііесі сіезсгірііоп о£ іп£огтаІіоп йо\уз, Ьиі іЬе 
ШЕР/СРИ тосіеіз аге гесоттепйесі £ог сопзігисііоп о£ іЬе сіупатіс тосіеіз суЬісЬ 
гейесі саизаіііу атопд іЬе зузіетз оЬ]есІ5 [Марка Д. р. 140]. І£ іЬе сіезсгірііоп о£ іЬе
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зузіетз І8 езресіаііу ітрогіапі іг о т  іЬе роіпі о£ уієш о£ іЬе регіогтеД іипсііопз Ьу 
іЬ е т  іЬеп іЬе теіЬосіо1о§у ГОЕРО аррііев Ьезі о£ аіі £ог іЬезе ригрозев.

4. С о п с іш іо т
ТІ1І8 теіЬосІо1о§у І8 іЬе т о з і  геазопаЬІе іог сопзігісііоп о£ іп£огтаііоп то<1еІ8 о і' 

епзигіпд о£ іЬе іпйизігіаі епіегргізез’ сотреііііуепезз гейехіуе сопігої Ьесаизе іі із іЬе 
кну-созі теіЬосІоІоду апсі іі сараЬІе іо §іує іЬе оЬуіои8 рісіиге агкі епзиге іпіегсоп- 
песііоп о£ аіі ргосе88Є8, £ипсііопз, іп£огтаііоп Й о т , іпзігитепіз апсі іЬе епіегргізез 
зігисіигаї зиЬсІіуізіопз.

Аз іі \уаз кпоуш Ье£оге, іЬе раска§е В Р т п  Ьаз зо т е  айуапіа§ез іп сотрагізоп 
\уііЬ оіЬег зоіЬуаге епуігоптепі. Везійез іі §іуєз а сЬапсе Іо аиіотаііге іЬе ргосеззез 
о£ £огтаііоп о£ іЬе зігисіигез апсі §гарЬіс йізріауз, сгеаіей £ипсііопа1 тойеіз апсі іЬиз
10 аиіотаііге іпіііаі зІа§ез о£ іЬе сотріех йаіа зузіетз йезі£піп§. 5исЬ раскаде епаЬІе 
аІ80 іо сопсіисі ап апаїузіз о£ іЬе рго^есі іог сотріеіепезз апсі сопзізіепсу. Цзаде о£ 
іЬе теіЬосІоІоду ГОЕРО епаЬІе іо ітргоуе диаіііу апсі йеріЬ о£ еІаЬогаііоп, зузіета- 
ІІ2Є іпіогтаііоп, йесгеазе питЬег о£ тізіакез, ітргоуе сіезідп Йоситепіаііоп апсі еіс. 
ТЬе теіЬосІоІоду ГОЕРО із іЬе т о з і  зиііаЬІе £ог іЬе Ьизіпезз-ргосеззез тосіеііпд. ТЬе 
зузіеш із іоіаіііу о£ іпіегасііуе \\югк ог £ипсііопз іп іЬе поіаііоп ГОЕРО. Аі іЬе за те  
і іт е  іЬе зузіетз іипсііопз аге апаїузей гедагсіїезз о£ іЬе оЬ^есіз орегаіей Ьу іЬ е т  апсі
11 §іуєз а сЬапсе іо той еі сіеагіу Іодіс апсі іпіегасііоп о£ іЬе огдапізаііогїз ргосеззез 
[Маклаков С.В. р. 240 ].

ТЬиз, іі із геазопаЬІе іо изе іЬе теіЬосіоІоду ГОЕРО іп іЬе сопзігисііоп о£ іЬе той - 
еіз о£ зоіЬуаге о£ іЬе іпсіизігіаі епіегргізез’ сотреііііуепезз гейехіуе сопігої Ьесаизе 
іі діуез а сЬапсе іо ітргоуе ^иа1і^у апсі сіеріїї о£ еІаЬогаііоп, зузіетаііге іпіогтаііоп, 
сіесгеазе питЬег о£ тізіакез, ітргоуе йезідп йоситепіаііоп апсі еіс.

Іі Ш8 тагкей оиі іЬе зоіЬуаге іооіз о£ іЬе сотрапу Іпіозегуісе ВР\уіп (АІІРизіоп 
Ргосезз Мойеіег) апсі АК.І5 6.0 зоіЬуаге ргойисіз аз іЬе т о з і  еійсіепі апсі Іо тс о зі 
зоЙ\уаге іог тойеіііпд о£ іЬе епіегргізез йаіа зузіет. Іі із роззіЬІе іо епзиге іЬе т о з і  
ейесііуеіу апсі \уііЬ т іп іт а ї  і іт е  ехрепйііиге іЬе зузіет о£ іЬе іпсіизігіаі епіегргізез’ 
сотреііііуепезз гейехіуе сопігої Ьу ай песеззагу іпіогтаііоп т і й  іЬе Ьеір о£ іЬезе 
зоіЬуаге іооіз.
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