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ня прибутку, доходів, втрата капіталу і т.д.) у ситуації невизначеності умов
інноваційної діяльності підприємства.

Повністю ухилитися від ризику при реалізації інноваційних проектів
неможливо, тому що інновації і фінансовий ризик являються двома взаємо-
пов`язаними категоріями. У статті розглядається система спеціальних мето-
дів, що дозволяють управляти фінансовими ризиками.

1. Методи компенсації фінансових ризиків:
а) стратегічне планування діяльності організації; б) активний маркетинг,

в) прогнозування зовнішнього середовища, г) моніторинг соціально-
економічного і зовнішнього середовища, д) створення системи резервів

2. Методи локалізації фінансових ризиків:
а) створення організацій, що використовують венчурне фінансування, б)

створення спеціальних підрозділів, що виконують фінансово ризикові проек-
ти

3. Методи розподілу фінансових ризиків:
а) диверсифікація діяльності, б) диверсифікація збуту та поставок, г) ди-

версифікація інвестицій, д) розподілення відповідальності між учасниками
4. Методи ухилення від фінансових ризиків:
а) відмова від ненадійних партнерів, б) відмова від фінансово ризикових

проектів, в) страхування фінансових ризиків, г) пошук гарантів
Вибір конкретного шляху мінімізації фінансових ризиків залежить від

досвіду керівника та можливостей інноваційного підприємства. Однак, для
досягнення більш ефективного результату, рекомендується використовувати
не один, а сукупність методів управління фінансовими ризиками та їх мінімі-
зації на усіх стадіях реалізації інноваційного проекту.
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БЕЗРОБІТТЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
УМОВАХ УКРАЇНИ

Сутність безробіття полягає в тому, що це не випадкове, а закономірне
явище, породжене процесом нагромадження капіталу в умовах ринкової еко-
номіки, основаної на приватній власності на засоби виробництва. Ринкова
економіка за таких умов неминуче породжує безробіття, одночасно останнє є
неодмінною умовою її нормального функціонування.

Сучасні теорії ринку праці розрізняють такі типи безробіття у залежнос-
ті від причин вивільнення робочої сили:

1. природне;
2. вимушене.
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В залежності від величини часового інтервалу безробіття може бути
тривалим (4 – 8 місяців), довготривалим (8 – 18 місяців) і застійним (більше
18-ти місяців); може бути прихованим і легалізованим.

У зв’язку з тим, що економічні, моральні та соціальні втрати від безро-
біття великі, уряди всіх країн прикладають зусилля, щоб досягти зниження
безробіття нижче природного або нормального рівня. Тому вводиться ще од-
не поняття – оптимального безробіття, що означає безробіття, рівень якого
нижче природного. Досвід багатьох країн є свідченням того, що в міру падін-
ня рівня безробіття нижче природного, випуск продукції збільшується вище
потенційного. І тут ми зустрічаємося з таким парадоксом, що навіть при до-
сягненні оптимального рівня безробіття добробут населення на максималь-
ному рівні не забезпечується. Це відбувається внаслідок дії законів ринкової
економіки: існує тісний зв’язок і залежність заробітної плати, цін на спожив-
чі товари від розмірів безробіття.

Рівень безробіття є досить диференційованим по окремих регіонах Укра-
їни. Нині найвищий рівень зареєстрованого безробіття характерний для захі-
дних областей республіки — Волинської, Житомирської, Закарпатської, Іва-
но-Франківської, Львівської та Тернопільської. Найнижчі показники рівня
безробіття склалися в Одеській області, м. Києві та Севастополі.

Враховуючи демографічну ситуацію, яка склалася в різних регіонах
України, можна передбачити, що при нинішньому рівні створення нових ро-
бочих місць у західних областях і природному прирості населення рівень
безробіття в майбутньому набуде в цьому регіоні ще більшої гостроти.

Впровадження ринкових механізмів господарювання вимагає від держа-
ви, регіональних органів управління завчасної розробки та реалізації соціаль-
них гарантій у сфері зайнятості населення працездатного віку. Тим більше,
що значна частина населення зараз перебуває в умовах вимушеної неповної
зайнятості. Лише чисельність працюючих в режимі неповного робочого тиж-
ня (дня) перевищує 2 млн. чоловік.


