
(например, по налогу на прибыль), получать дополнительные средства от реали-
зации ИС, увеличивать размер уставного капитала, а также стоимость всего
предприятия в целом.

Главная особенность отношений ИС в отличие, например, от отношений
собственности на материальные объекты, заключается в предоставлении ОИС
стороны институтов государства специальной охраны, выраженной в форме
исключительного права. Тем самым ОИС приобретает товарное свойство редко-
сти. Данная институционализация создает трудности для незаконного и несанк-
ционированного присвоения интеллектуального продукта третьими лицами
путем резкого увеличения их трансакционных издержек по использованию не-
легально полученных ОИС.

Основная ценность ИС на рынке состоит в том, что это единственный
способ законной монополизации производства новых товаров с высококачест-
венными потребительскими свойствами . В современных условиях все более
важное место в инновационной деятельности занимает интеллектуальный капи-
тал и его товарный продукт, принимающий сегодня форму особой, специфич-
ной ИС. рынок – рынок инноваций и ИС.

В докладе рассматриваются этапы внедрения и финансирования иннова-
ционного продукта, порядок их применения, информационного сопровождения
и введения в хозяйственный оборот. При этом результаты интеллектуальной
деятельности становятся эффективно реализуемыми новшествами – инновация-
ми только в форме охраняемой законом ИС. Емкость мирового рынка лицензий
на использование ИС оценивается не менее чем в 150 млрд. долл. в год. Темпы
роста этого рынка в 3-4 раза превышают темпы роста традиционных рынков
товаров и услуг, что и объясняет роль ИС для экономического развития любого
государства.

Целью работы является анализ зарубежного опыта организации, стиму-
лирования и государственного регулирования трансфера и коммерциализации
промышленной собственности и состояния инновационной деятельности.

В.В.КОВАЛЕНКО, канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «Українська академія
банківської справи НБУ»

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

У тезах розглядаються основні проблеми глобалізації фінансових ринків. Дано визна-
чення фінансової глобалізації. Визначено основні переваги та загрози фінансової
глобалізації для економіки України.

В тезисах рассматриваются вопросы глобализации финансовых рынков. Представле-
но определение финансовой глобализации. Определено основные преимущества и не-
достатки глобализации для экономики Украины.

The basic problems of globalization of financial markets are examinedin theses. Determina-
tion of financialglobalization is given. Certainlybasicadvantages and threats of financial
globalization for the economy of Ukraine.

У сучасній світовій економічній наукі вперше поняття «глобалізація»
використав у 1981р. Дж.Маклін [1]. Наухович Е.С. визначає

глобалізацію не тільки як зближення країн, їх взаємопов’язаний розвиток, а як
якісно нову ступінь інтернаціоналізації чинників виробництва, світових ринків
капіталу, людської сили, загально планетного науково-інформаційного просто-
ру [2].

На думку Губського Б.В.[3] глобалізація як процес розвивається під
впливом сукупності чинників, серед яких слід виділити декілька найзначущих:
геополітичні та геоекономічні трансформації, пов’язані з розпадом
соціалістичної системи господарювання, в результаті чого значно посилилася
політична і ринкова уніфікація сучасного світу; науково-технологічні досяг-
нення, особливо в галузі інформаційно-комункаційних систем; поглиблення
проблем як економічного, так і екологічного характеру.

В умовах глобалізаційного процесу, суть якого полягає за визначенням
секретаріату ЮНКТАД, у «возрастании объемов международных торговых,
финансовых, инвестиционных потоков при их растущей взаимосвязи»
[4],розвиток усіх сфер економічного життя все білш визначається дією не
національних і регіональних, загально світових чинників.

Загалом, аналіз переваг і ризиків фінансової глобалізації для ринку
України має можливість дійти таких висновків:

Фінансова глобалізація створює для економіки України важливі перева-
ги, які полягають в :

– розширенні зв’язків з основними учасниками глобального
фінансового ринку – ТНК і міжнародними фінансовими організаціями;

– збільшення інвестицій (які регулюються насамперед глобальними
ТНК);

– збільшення фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових
організацій (зокрема, МВФ);

– збільшення доступу до нових технологій, окрема технологій операцій
на фінансовому ринку.

Фінансова глобалізація створює для економіки України серйозні ризики
і загрози, зокрема:

– вигоди фінансової глобалізації розподіляються нерівномірно, і
економічно розвинені країни мають більше можливостей скористатися ними,
ніж країни з транзитивною економікою, зокрема, Україна;



– випереджальний розвиток глобального фінансового ринку підвищує
залежність країн з транзитивною економікою від змін на глобальному ринку, а
можливості української держави впливати на цю залежність зменшуються;

– залежність національного фінансового ринку від глобального посилює
процеси вивезення капіталу, збільшує зовнішній борг і, внаслідок цього, може
призводити до втрати економічного суверенітету держави;

– зростання складності системи глобального фінансового ринку
підвищує загальну нестабільність цієї системи, а мобільність фінансового
капіталу стає передумовою фінансових криз, які через взаємозв’язки
національного і глобального фінансових ринків можуть поширюватися в
Україні.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - СУБ’ЄКТА ЗЕД

Доповідь присвячено аналізу існуючих у вітчизняній практиці систем мотивації та
перепідготовки персоналу. Наведено приклади ефективного застосування мотивації
та надано рекомендації щодо їх застосування у роботі підприємств.

Доклад посвящен анализу существующих в отечественной практике систем мотива-
ции и переподготовки персонала. Приведены примеры эффективного применения
мотивации и приведены рекомендации по их применению на предприятиях.

The report is devoted the analysis of systems of motivation existing in domestic practice and
personnel retrainings. Examples of effective application of motivation are resulted and
recommendations about their application at the enterprises are resulted.

В даній доповіді розглядається вплив кадрового потенціалу персоналу на
конкурентоспроможність підприємства, а також наведено аналіз існуючої сис-
теми мотивації персоналу з метою підвищення та розвитку даного потенціалу на
прикладах українських підприємств - суб’єктів ЗЕД.

Як і в країнах Західної Європи, в Україні склалася нова система управ-
ління людськими ресурсами, яка відіграє визначну роль у забезпеченні конкуре-
нтоспроможності та довгострокового розвитку підприємства на основі регулю-
вання відносин між нею та працівниками.

Проблемами дослідження впливу мотивації персоналу на підвищення
ефективності діяльності підприємства та його конкурентоспроможність займа-
лися як вітчизняні, так і іноземні автори, такі як як В.Б. Бичин, Т.Ю. Базаров,
Н.А. Волгін, В.Р. Реснін, А.А. Логанов, ДЖ. Гелбрейт, Г. Десслер, Т. Друкер, Т.
Пітерс, Ф. Хайек, Дж. Харрінгтон та інші.

Автори доповіді планують розширити існуючі теоретичні основи та узагаль-
нити їх. Доробком буде підготовка кадрів та їх мотивація на українських підприємст-
вах – суб’єктах ЗЕД.

Сьогодні професійне навчання персоналу набуває особливого значення і стає
невід'ємною умовою успішного функціонування будь-якої організації. Вплив профе-
сійного навчання робітників на економічне зростання полягає в тому, що робітники,
що володіють необхідним обсягом знань, умінь і навиків, забезпечують вищу продук-
тивність і якість праці при раціональному використанні матеріальних ресурсів.

Найпоширенішим методом в нашій країні є система матеріального сти-
мулювання. Гроші є досить сильним мотиватором лише в тому випадку, якщо
працівник вважає оплату своєї праці справедливою і бачить зв'язок між резуль-
татами своєї роботи і оплатою праці.

Важливим етапом у процесі розробки системи преміювання,яка дозво-
лить направити персонал на досягнення конкретних цілей організації, є оцінка
результативності діяльності. Проводити об’єктивну оцінку персоналу допомог-
ло використання KPI (ключових показників), SMART- задач та STANDART-
карти. Для більшості співробітників концерну «АВК» більший процент суми
премії визначається виходячи з постійної частини зарплати. Співробітники,
робота яких безпосередньо впливає на досягнення спільних результатів компа-
нії (об’єм продажів, прибуток та ін.), за умов невиконання квартального та
річного планів будуть отримувати високий відсоток премії в залежності від
показників, що були досягнуті. Нова оптимізована система преміювання почне
свою роботу вже в наступному місяці. На наш погляд, вона повинна стимулю-
вати робітників саме до результативної праці.

Концерн «АВК»- підприємство, що динамічно розвивається, має мож-
ливість впровадження оптимальної системи мотивації. На нашу думку, підпри-
ємству необхідно оптимізувати систему мотивації у наступних напрямках:

1. Можливість вибору часу роботи;
2. Кардинальна зміна системи соціальних пільг та виплат;
3. Надання персоналу можливості стрімкого кар’єрного росту;
4. Проведення акцій, заходів,у організації яких були б заінтересовані

та зайняті більшість співробітників


