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Рис. Методи оцінки ризику 
 
Підводячи підсумок дослідження проблеми ризиків у зовнішньоекономічній 

діяльності великого промислового підприємства, можна зробити наступні                 
основні висновки: 

Проблема ризиків стала однією з ключових проблем розвитку як 
національного, так і міжнародного бізнесу. 

Проблема ця в сучасних умовах розвитку України, яка тільки входить на шлях 
цивілізованих міжнародних відносин, стоїть особливо гостро. 

Проблемі ризиків при проведенні ЗЕД на Україні не приділяється                 
достатньої уваги. 

Однак слід зазначити, що проблема ризиків вже зрозуміла на Україні. Це 
підтверджують численні вітчизняні публікації, семінари та конференції, присвячені 
ризикам у всіх їхніх проявах. 
 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
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Багато проблем формування потенціалу на підприємстві потрібно вирішувати 
на державному рівні. 
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Інноваційні зміни у розвитку регіонів, формування адекватного інноваційного 
середовища повинні базуватися на інноваційній стратегії розвитку регіонів, що 
враховує специфіку кожного регіону відповідно до його конкурентних переваг, 
пріоритетних напрямків, найбільш перспективних галузей, здатних забезпечити 
економічне зростання власне підприємствам, механізмів реалізації і очікуваних 
результатів, із науково обґрунтованою системою стратегічного й оперативного 
управління реалізацією запланованих заходів. 

Також існує проблема формування власного інвестиційного потенціалу і 
повноцінного процесу відтворення виробничих фондів. Йдеться про необхідність 
розробки структурно-інвестиційної політики, формування інвестиційного потенціалу, 
створення сприятливого інвестиційного клімату з урахуванням реалій вітчизняної 
економіки та ринкової системи. Ефективне здійснення структурної трансформації 
економіки можливе за умови залучення всіх джерел формування інвестиційного 
потенціалу, основні з яких — прибуток, амортизація, заощадження населення, 
державні інвестиції, ресурси фінансово-кредитної сфери, іноземні інвестиції. 

Підготовку та реалізацію заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату і 
залучення іноземних інвестицій потрібно здійснювати у визначеній послідовності, 
тобто за такими етапами: 

— дослідження інвестиційного потенціалу України; 
— вибір пріоритетних галузей та технологій; 
— розробка способів залучення інвестицій; 
— реалізація розробленої політики та контроль за її виконанням. 
Одним із головних передумов успішної інвестиційної діяльності є низький 

рівень інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Для цього необхідні, по-
перше, контроль за доходами та видатками бюджету, а по-друге, розв’язання проблем 
боргового тягаря. Також доцільно було б розробити механізм переливу фінансових 
ресурсів з галузей, де вони є у відносному надлишку, у галузі, де є потреба в капіталі. 

Слід також запровадити просту і зрозумілу систему оподаткування, яка б 
передбачала формалізований, а не індивідуальний (з урахуванням бізнес-інтересів) 
характер стягнення податків. 

Важливе місце відводиться створенню технологічних парків, що передбачає 
державну фінансову підтримку, цільові субсидії та податкові пільги для                
іноземного капіталу. 

Важливо підвищити ефективність діяльності антимонопольних органів 
України, оскільки спостерігається тенденція до створення «регіональних монополій». 
Водночас укрупнення експортноорієнтованих компаній у металургійній та хімічній 
галузях дозволило б їм знизити витрати і посилити вплив на формування світової ціни 
на їх продукцію. Особливу увагу слід приділити захисту прав власності, у тому числі 
інтелектуальної. Україна є активним членом Світової організації інтелектуальної 
власності, але, незважаючи на це, наша держава залишається транзитним пунктом, 
місцем зберігання контрафактної продукції, що виробляється в Росії та інших країнах. 
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На сучасному етапі особлива увага приділяється використанню людського 
фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового 
потенціалу, покращенню підготовки і використання спеціалістів. 

Планування роботи з кадрами відбиває основні аспекти управління кадрами: 
виробничо-економічний, політичний, соціальний, психологічний, адміністративно-
правовий. 

Політичний аспект управління кадрами – це максимум демократизму, при 
якому людина відчувала би себе хазяїном і творцем, це налаштування кадрів на 
роботу, необхідність революційних перетворень в умовах ринкової економіки. 

Соціальний аспект управління кадрами направлений на активізацію участі 
виробництвом, на покращення умов, що впливають на процеси праці (житлових, 
культурно-побутових, охорони здоров’я, підвищення рівня освіти та                 
кваліфікації тощо). 

Психологічний аспект управління кадрами відображає дію на кожну окрему 
особистість з урахуванням її психологічних і психофізіологічних якостей, інтересів, 
можливостей з метою стимулювання високої продуктивності і якості праці. 

Адміністративно-правовий аспект управління кадрами направлений на 
вирішення задач координування діяльності робітників в процесі вирішення 
визначеної виробничої задачі, розстановки кадрів по робочих місцях з врахуванням їх 
професійного і кваліфікаційного рівня. 

Виробничо-економічний аспект управління кадрами безпосередньо зв’язаний з 
організацією і стимулюванням праці в нових умовах господарювання. Він вирішує 
задачу ефективності виробництва за рахунок найбільш повного задоволення 
економічних інтересів трудових колективів. Поряд з іншими аспектами управління 
кадрами виробничо-економічний направлений на встановлення повної відповідності 
між цілями і задачами виробництва – з однієї сторони, інтересами працівників – з 
іншої сторони. 

Також потрібно відмітити, що успіх будь-якої компанії залежить не тільки від 
фінансових результатів її діяльності, але і від правильної організації маркетингової 
діяльності, оскільки за ринкових умов господарювання керівництву фірми необхідні 
кон’юнктурні огляди ринку, дослідження купівельних переваг, прогнозування обсягів 
продажу, розрахунки ефективності реклами продукції. 
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В Україні, як і в більшості постсоціалістичних країн, підприємства сфери послуг 

знаходиться у процесі становлення і розвитку. Хоча в минулому були окремі досягнення у 


