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1. П оступове впровадж ення ресурсозберігаю чих технологій з максимальним
використанням внутріш ніх дж ерел фінансування.
2. Консолідація зусиль компаній та узгодж ення маркетингової політики щодо
утрим ання існуючих позицій на пріоритетних ринках та поступове проникнення на інші
ринки.
3. Забезпечення публічності та прозорості діяльності компанії.
4. В ихід н а зарубіжні ринки капіталу з метою залучення значних обсягів фінансування
та докорінної зміни у технологіях виробництва азотних добрив в Україні.
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МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
М іж народний бізнес чітко дем онструє наростаю чу взаємозалежність різних країн і
водночас те, що в м іж народній системі немає самодостатніх держав, суспільств чи
угруповань - та чи інш а країна може володіти самодостатністю за яким ось одним
(окремим) параметром. Гострота, масш таб та глибина економічних, екологічних,
цивілізаційних, соціальних т а політичних викликів XXI ст. є таким и, щ о їх жодне
суспільство, країна або блок держ ав не зм ож уть виріш ити самостійно.
Вже повністю заверш ився процес глобалізації у галузі використання Землі як єдиної
ресурсної бази та щ одо впливу лю дства як єдиного суб’єкта господарської та
природокористую чої діяльності н а навколиш нє середовище. Для того, щ об з
мінімальними втратами зустріти ці виклики і загрози, необхідна консолідація усіх сил та
засобів, якими володіє лю дство. З цієї точки зору глобалізація виступає необхідною , але і
недостатньою умовою виж ивання лю дства у яком у б контексті-значенні ми не вживали
цей терм ін - глобалізація як сучасна ф орма експансіонізму, як ф орм а соціальноеконом ічної єдності чи глобалізація як цивілізаційний феномен - всі вони і кожне
зокрем а відображаю ть специф ічні умови і засоби розвитку між народного бізнесу у
глобальному масштабі.
П о-перш е, дуж е значущ им є втілений у глобалізацію сучасний рівень ком унікаційних і
постіндустріальних, інф ормаційних технологій, а також те, що вона вираж ає процес
реального створення єдиного планетарного ринку, формування механізму коопераційних
контактів, розш ирення поля
діяльності глобальних
комерційних
агентів до
загальносвітових масш табів.
По-друге, сучасна економ іка все більш е стає насправді глобальною як з а охопленням
сфер життєдіяльності, так і за технологіями ведення бізнесу. На наших очах поступово
утворю ється універсальне світове середовищ е ринкової діяльності ш ляхом знищ ення та
скасування держ авами тариф них і нетарифних регуляторів зовніш ньої торгівлі,
лібералізації руху факторів виробництва т а розвитку транснаціональних господарських
структур.
П о-третє, вже тепер створю ю ться передумови для становлення самодостатніх інтернетекономік, на які не м ож уть впливати уряди. У сучасних інтернет-ком паній своє,
насправді, глобальне середовищ е діяльності, свої, насправді, глобальні механізми
конкуренції. Останні недоступні для національного регулю вання, і єдиним способом
уникнути втрат є лібералізація телекомунікацій: як тільки інтернет-провайдери
стикаю ться з великим цінами на оренду л ін ій у тій чи інш ій країні, вони передаю ть
інформацію до інш ої країни, де оренда лінії деш евш а.

По-четверте, пріоритетно новим стає самостійний, насправді стратегічний і глобальний
конкурентоспром ож ний продукт - знання та інформація. П остіндустріальна економ іка
набуває яскраво вираж еного інноваційного характеру, коли нові відкриття, винаходи,
товари і послуги з ’являю ться не епізодично чи спонтанно, а стають постійною і
найваж ливіш ою складовою економ ічного процесу.
Тож сучасна економ іка все більш е стає економікою матеріалізованих знань. Тим самим
очевидним є різке зниж ення сировинної і частково енергетичної залежності внаслідок
новітньої деіндустріалізації. Цілком очевидним є те, щ о у XXI ст. успіху досягатим уть
країни, де забезпечуватим уться оптим альні пропорції між творчою енергією лю дини та
інш ими ресурсами, зокрем а і насам перед інформаційними.
Саме з урахуванням цих обставин або цих та інших економічно перспективних
передумов і розвиватиметься між народний бізнес.

