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Як ми бачимо, в мотивації оплати праці існують невирішені проблеми. І це є 

одним із чинників проведення невдалої політики управління підприємством. Бо 

саме від звичайних працівників залежить якість готової продукції та її 

конкурентоспроможність на ринку. 

В сучасних умовах зростає складність управлінських завдань, що зумовлює 

потребу в постійному розвитку і вдосконаленні методологічних положень, 

методів і методичних рекомендацій. Наукова обґрунтованість рішень, їхня 

оптимальність залежать, насамперед, від ступеня досконалості методів, що 

використовуються в процесі розробки й реалізації управлінських рішень, а 

також від рівня знань персоналу управління та його володіння комплексом 

управлінських методів [1, с. 431].  

Таким чином, оптимізація  управлінських рішень в оплаті праці сприятиме 

створенню ефективного мотиваційного механізму, удосконаленню оплати 

праці, підвищенню конкурентоспроможності працівника, продукції, 

підприємства й економіки України в цілому. 
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РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ В УСЛОВИЯХ 
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Вхід української економіки в європейську і світову економічні системи є 

об‘єктивним і незворотнім процесом. Місце, яке в цій системі посідає Україна 

значною мірою визначається здатністю підприємств конкурувати не лише на 

внутрішньому ринку, але й на зовнішніх ринках. Особливе  значення це має 
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електротехнічної промисловості, зокрема для підгалузі асинхронних двигунів, 

де Україна посідає провідні позиції в світі. Безсумнівно важливим є і оцінка 

динаміки конюнкутри світового ринку асинхронних двигунів як запорука 

стабільної роботи підприємств-виробників цієї продукції. 

Вихід України, як самостійної держави зі складу СРСР, спричинив 

виникнення ряду проблем в діяльності українських підприємств, пов‘язаних з 

розірванням економічних зв‘язків, що були встановлені впродовж минулих 

років з іншими суб‘єктами господарювання. На даний час для вітчизняних 

підприємств існує складність перехідного періоду, зокрема, 

неконкурентоспроможність їх на міжнародних ринках, що є однією з перешкод 

для вступу України до Європейського союзу. 

Для входження українських електротехнічних підприємств на міжнародний 

ринок необхідно вирішити ряд проблем, зокрема встановлення зв‘язків та 

співпраці вітчизняних підприємств із зарубіжними. Для цього необхідно 

розробити методологічні підходи для формування організаційно-економічних 

механізмів адаптації вітчизняних підприємств до нових умов їх функціонування 

на міжнародних ринках, обумовлених процесами глобалізації і міжнародної 

економічної інтеграції. 

Для вирішення даних задач, на наш погляд, необхідно провести наступні 

невідкладні дії: 

 визначити суть та зміст інтеграції підприємств, як економічної категорії; 

 розробити методологічні підходи щодо адаптації положень 

найважливіших теоретичних концепцій інтеграції підприємств до вітчизняних 

умов; 

 розробити концепції здійснення структурних змін на підприємстві з 

метою його інтеграції до світової системи господарювання. 

 провести аналіз та експертизу сучасних методів оцінки ефективності 

управлінських рішень; розробити на їх основі методи оцінки інтеграційного 

рівня діяльності підприємств; оцінити його ефективність, а також заходи щодо 

реструктуризації підприємства; 
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 визначити вплив інвестицій та інновацій на рівень інтеграційної 

діяльності підприємства і обґрунтувати пріоритетні напрямки інвестування з 

метою його підвищення; 

 обґрунтувати організаційно-економічні механізми забезпечення 

міжнародної економічної інтеграції вітчизняних підприємств. 

В процесі дослідження цілей та вирішення задач,  необхідно вивчити та 

дослідити теоретичну та методологічну базу основних положень економічної 

теорії, розроблені вітчизняними і зарубіжними авторами. Зокрема, необхідно 

дослідити теорії монополістичної переваги, теорії прямих іноземних інвестицій, 

доцільність функціонування спеціальних та вільних економічних зон в Україні 

та їх позитивний вплив на інтеграційний процес українських підприємств.  

В результаті виконання наукової роботи будуть розроблені методи виходу 

вітчизняних електротехнічних підприємств на міжнародний ринок. 

Встановлено шляхи співпраці українських двигунобудівників з зарубіжними, 

можливість їх спільної діяльності. Визначено проблеми, що перешкоджають 

інтеграції підприємств, та шляхи їх вирішення. Встановлено способи 

досягнення розвитку українських підприємств світового рівня та економіки 

держави в цілому. Особливу увагу буде приділено оцінці та  прогнозуванню 

ринкової кон‘юнктури національного та світового ринку асинхронних двигунів 

та зміни його структури.  
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день Україна перебуває в досить складному економічному 

стані – це спричинено низкою політичних, соціальних та інших проблем. Через 

неефективні дії і стан невизначеності нашої держави зовнішньоекономічна 

діяльність  не може рухатися   у прогресивному напрямку. 


