
хозяйства и населения, покрываемый за счет импорта из России и других стран.
С учетом того, что в будущем возрастут потребности промышленности в

электроэнергии, возникает необходимость в создании единого комплексного
подхода в плане энергосбережения во всех отраслях экономики Украины.

Еще один важный аспект проблемы – экологический. Практически все
страны мира уделяют много внимания уменьшению выбросов парниковых га-
зов, снижая энергоемкость производств. Следовательно, будут внедряться со-
вершенные технологи, ужесточится политика энергосбережения.

Энергосбережение – это экономия энергии методом эффективного ис-
пользования энергоресурсов за счет применения инновационных решений, ко-
торые осуществимы технически, обоснованы экономически, приемлемы с эко-
логической и социальной точек зрения.

Нерациональное потребление энергии углубляет и экономический кри-
зис. Гигантские энергозатраты на производство продукции снижают конкурен-
тоспособность национальной экономики в целом.

Возможности современных энергосберегающих технологий позволяет
многократно снизить государственные и частные издержки в потреблении элек-
троэнергии. Грамотное применение инновационных энергосберегающих техно-
логий приведет к сокращению себестоимости производимых товаров, увеличе-
нию производительности труда и экономии всех видов ресурсов. Таким обра-
зом, очевиден результат для производителя – повышение его конкурентоспо-
собности. Однако, ситуация осложняется тем, что предприятиям для внедрения
мер по повышению энергоэффективности понадобится глубокая модернизация
или замена технологий. Это потребует больших инвестиций, что в условиях
существующего экономического кризиса довольно проблематично.

Учитывая многофакторность проблемы энергосбережения в Украине
требуется широкомасштабная работа по сбору материалов и проведение укруп-
ненного анализа состояния эффективности потребления энергоресурсов по всей
стране, отраслям и ЖКХ, с целью определения основных потерь и наличия
имеющихся резервов. Необходимо наличие государственной программы по раз-
витию энергосбережения.

В мировой практике в политике энергосбережения используются не
столько методы директивного воздействия на сдерживание уровня энергопо-
требления, сколько различные рыночные механизмы. Для того чтобы эти меха-
низмы эффективно работали, требуется совершенствовать инструменты иннова-
ционной, инвестиционной и налоговой политики регулирования.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ

Виділено основні види зовнішньоторговельних ризиків. Проаналізовано сучасні підхо-
ди до управління ризиками зовнішньоторговельних угод. Розроблено комплексний
підхід до механізму оцінки ризиків і його мінімізації.

Выделены основные виды внешнеторговых рисков. Проанализированы современные
подходы к управлению рисками внешнеторговых сделок. Разработан комплексный
подход к механизму оценки риска и его минимизации.

The main kinds of international risks have been determined. Modern approaches to the risk
management of international affairs have been analyzed. Complex approach to the risk eval-
uation mechanism and its minimization has been worked out.

На сучасному етапі логіка розвитку зовнішньоекономічного життя наполег-
ливо вимагає обліку елементів випадковості і невизначеності в господарському про-
цесі. Сьогодні поряд із загальноприйнятими характеристиками інтегрованого ринко-
вого господарства необхідно ввести ще один – ризик як обов'язковий елемент ринко-
вої економіки, з обліком якого будуються всі економічні відносини

Сьогодні проблема аналізу ризиків у зовнішньоторговельній діяльності ви-
кликає великий науковий і практичний інтерес у провідних українських та зарубіж-
них вчених [1-5]. Проте дослідження оцінки ризиків зовнішньоторговельних контрак-
тів зосереджуються на певних напрямках без синтезованого подання, що обмежує їх
використання в менеджменті ЗЕД. Головною ж проблемою залишається відсутність
комплексного підходу до управління ризиками зовнішньоторговельних угод, що
породжує передумови для неадекватних методів управління та прийняття необґрун-
тованих управлінських рішень. Метою доповіді є аналіз сучасних методів управління
ризиками і розробка підходу по механізму оцінки та мінімізації ризику на основі по-
даного алгоритму управлінських рішень.

Під ризиками угоди купівлі-продажу розуміється загроза втрат імпорте-
ром своїх ресурсів, недоодержання доходів або понесення додаткових витрат у
ході проведення зовнішньоторговельної операції. Даний підхід дає можливість
розробки заходів ризик-менеджменту, спрямованих на зниження імовірних
втрат за контрактом та підвищення ефективності імпортної діяльності підпри-
ємства в цілому.

В економічній літературі існує чимало підходів до поетапного прове-
дення аналізу й оцінки ризиків. Найпростіший з підходів заснований на дворів-
невому аналізі ризиків: ідентифікація ризиків та кількісна оцінка ризиків. Про-
те більш доцільно розглядати оцінку ризиків нерозривно від управління та реа-



лізації заходів ризик-менеджменту, що надає можливість визначити вплив та
ефект розроблених заходів на результат досліджуваного економічного процесу.

Огляд літературних джерел з теорії ризиків в зовнішньоекономічній дія-
льності дозволив виділити найбільш ґрунтовний підхід до проведення аналізу
ризиків зовнішньоекономічної угоди, доповнівши який, можна виявляти потен-
ційно можливі ситуації, пов'язані з несприятливим розвитком подій; одержувати
кількісні характеристики можливого збитку, зв'язаного з небажаним розвитком
подій; завчасно планувати та здійснювати заходи для зниження ризику до при-
йнятного рівня з урахуванням економічної доцільності реалізації угоди.

Сутність запропонованих етапів полягає у внесенні доповнень та попра-
вок до умов контракту з метою мінімізації ризику. Для своєчасного управління
ризиками експортної угоди запропонована методика кількісної оцінки ризику
ділового співробітництва з іноземним контрагентом, що ґрунтується на попар-
ному порівнянні критеріїв: вартість та термін контракту, фінансове становище
партнера, досвід співпраці, національна належність, строк роботи на ринку, для
характеристики яких рекомендовано спеціальні шкали бальних оцінок.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Приведены результаты ранжирования влияния маркетинговых факторов для пред-
приятий Украины.

Наведено результати ранжування впливу маркетингових факторів для підприємств
України .

The results of the ranzhuvannya influencing of marketing’s factors are resulted for the enter-
prises of Ukraine.

У прикладній економіці часто виникає необхідність оцінювання резуль-
тативності конкретних економічних об’єктів, зокрема товарів або підприємств.
Важливість вирішення такого завдання може бути обумовлена як власне потре-
бами самого підприємства для аналізу власної діяльності та ідентифікації резер-
вів її покращання, так і потребами зовнішніх його контрагентів (наприклад, клі-
єнтів, посередників, конкурентів тощо) в процесі планування їх діяльності. Ос-
новною проблемою, що виникає при цьому, є комплексність задачі та повноцін-

не врахування не лише внутрішніх, але й зовнішніх факторів впливу на діяль-
ність підприємства та його здатність витримувати конкуренцію.

Конкурентоздатність – це винятково ринкова категорія, що визначає зо-
внішню ефективність функціонування різних об’єктів. Вона є реальним атри-
бутом зрілих ринкових відносин, однак для державних, монопольних секторів
економіки України нерідко передбачає винятково негативне сприйняття.

Конкурентоздатність підприємства – це відносна комплексна характери-
стика, що виражає відмінність у розвитку конкретного підприємства від розви-
тку інших за ступенем задоволення товарами потреб споживачів і за ефектив-
ністю виробничої діяльності.

Підприємство буде конкурентоздатним, якщо будуть конкурентоздатні
всі його партнери, оскільки в іншому випадку не можна отримати вчасно якісні
сировину та матеріали за найнижчими цінами, забезпечити ефективний збут
товарів до закінчення терміну їх реалізації тощо. Конкурентоздатність і ефек-
тивність – поняття близькі, але не тотожні, оскільки можна, наприклад, розгля-
дати ефективність діяльності підприємства-монополіста, проте не можна роз-
рахувати його конкурентоздатність, бо у нього не має конкурентів.

На конкурентоздатність будь-якого підприємства можуть впливати такі
фактори: економічний потенціал і ефективність діяльності; рівень управління,
форми організовування та досвід функціонування елементів господарського
механізму з погляду нововведень і відповідальності; виробничий і збутовий
потенціали, що вказують на можливості підприємства виробляти та реалізову-
вати товари у необхідних кількостях у визначений термін; науково- дослідний
потенціал: організовування та напрями наукових досліджень, щорічні витрати
на наукові розробки, кількість патентів на винаходи тощо; фінансовий стан;
репутація; стан і кваліфікація персоналу.

Враховуючи те, що для оцінювання конкурентоздатності підприємства
повинен бути застосований комплексний підхід, а більшість ринкових факторів
важко піддаються кількісному оцінюванню, для визначення конкурентоздатно-
сті підприємства можна застосувати метод експертних оцінок. При цьому ви-
никає проблема відбору маркетингових факторів, за допомогою яких можна
оцінити конкурентоздатність підприємств та коефіцієнтів, які враховують ва-
гомість (ранг) кожного з них.

Отже, основним критерієм підбору конкурентів, на нашу думку, є ринок,
зокрема потреби та бажання споживача. Якщо, потрапляючи в торговельний
заклад, споживач, прагнучи задовольнити свою потребу в конкретному товарі,
оцінює товарний ряд, зіставляє його зі своїми фінансовими можливостями, при
цьому бере до уваги всі представлені на прилавку марки, то можемо вважати,


