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Проблеми визначення структури ризиків   

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Сучасний постіндустріальний етап розвитку суспільства відрізняється 

формуванням глобальної цивілізації, однією з головних рис якої є те, що вона 

сприяє подальшій інтернаціоналізації виробництва і капіталу. В цих умовах 

проблема оцінки та урахування ризиків зовнішньоекономічної діяльності 

набуває самостійного значення як важлива складова теорії та практики 

управління. Йдеться про перегляд підходів і методів урахування цих ризиків в 

узагальненому ризику різних підприємницьких проектів. 

Метою даної роботи є виявлення основних проблем, які виникають у 

зовнішньоекономічній діяльності, змінюючи структуру ризиків. Актуальність 

проблеми визначається тим, що, не зважаючи на значну кількість робіт, 

присвячених проблемі ризику взагалі, відчувається гостра нестача робіт, 

безпосередньо присвячених науково-методичним питанням аналізу та оцінки 

ризиків зовнішньоекономічної діяльності. 

В  сучасній літературі з проблем ризику існує значний за кількістю 

перелік різних видів ризику, які можуть загрожувати зовнішньоекономічній 

діяльності.  Одночасно, різні автори дають різні характеристики змісту 

більшості з цих ризиків. Тому, в багатьох випадках, ризики, що мають однакову 

назву,  практично повністю відрізняються за  суттю. Такий стан проблеми 

ускладнює виконання якісного аналізу ризиків, особливо у частині виявлення 

усіх ризиків, які можуть загрожувати зовнішньоекономічній діяльності. 

Вирішення цієї проблеми лежить на шляху побудови системи класифікації цих 

ризиків.  

Сьогодні існує ряд робіт, у яких розглянуто різні класифікації ризиків 
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підприємницької діяльності, які є спробою виявити весь обсяг ризиків з якими 

може мати справу підприємство, різні підходи і методи їх побудови. Проте, 

особливості зовнішньоекономічної діяльності приводять до того, що в повній 

мірі не можна застосувати ці класифікації. Потрібно проводити додаткові 

дослідження, з метою їх уточнення та доповнення для їхньої відповідності 

особливостям та  вимогам зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз структури 

показує, що єдиного підходу до класифікації ризиків  зовнішньоекономічної 

діяльності немає. Існує певна кількість класифікацій, які побудовані по різних 

принципах, класифікаційних ознаках, характеристиках де досить часто можна 

зустріти помилки, не правильне розуміння ризиків, одні й ті самі ризики по-

різному трактуються. Все це ускладнює роботу аналізу і розгляду структури та 

знижує ефективність такої роботи. 

Виконаний нами  аналіз дозволяє зробити висновок про те, що наявний 

стан проблеми класифікації зовнішньоекономічних ризиків характеризується 

практичною відсутністю  такої системи класифікації. На даний час існує лише  

значна кількість підходів до класифікації ризиків, які не є класифікацією в 

загальноприйнятому науковому розумінні цього поняття. 

Візьмемо для прикладу, характерні для зовнішньоекономічної діяльності,  

політичний ризик і ризик країни. Так у схемі класифікації підприємницьких 

ризиків [1] ризик країни відноситься до політико-економічних ризиків,. В 

деяких  джерелах сказано [2,3], що ризик країни є складовою політичного 

ризику. В інших [4] стверджується, що ризик країни включає в себе політичні 

ризики. У вільній енциклопедії [5] ризик країни відносять до фінансового 

ризику.  Ці приклади можна було б продовжити. 

Такий стан знижує якість аналізу зовнішньоекономічних ризиків та, як 

наслідок, негативно впливає на управлінські рішення, які приймаються на 

підставі такого аналізу. 

У доповіді наведено результати аналізу сучасного стану проблеми 

визначення складу ризиків, які можуть загрожувати зовнішньоекономічній 

діяльності. Розглянуто деякі шляхи вирішення існуючих науково-методичних 

проблем аналізу цих ризиків. Йдеться про можливість використання існуючих 

класифікацій для здійснення такого аналізу,  метою якого є визначення проблем 

обґрунтування назви, переліку та визначення ризиків, які слід включити до 

складу ризиків зовнішньоекономічної діяльності, з метою побудови науково 

обґрунтованої системи класифікації цих ризиків.  

Вирішення цих проблем дозволить підвищити якість управлінських 

рішень стосовно аналізу ризиків, буде сприяти підвищенню ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
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Сучасні підходи щодо мотивації персоналу на підприємствах 

 

Анотація. В роботі аналізуються сучасні проблеми мотивації персоналу 

на підприємствах. Запропоновано морально-психологічний метод мотивації, 

що дозволить співробітникам досягати високих результатів трудової 

діяльності. 

 

Поступовий перехід економіки країни до європейських стандартів та 

методів господарювання та ведення бізнесу вивів на перший план 

пріоритетність питань конкурентоспроможності підприємств. Це привело до 

істотних змін у принципах, методах і підходах до управління усіма 

виробничими процесами та ресурсами. Це суттєво торкнулося методів 

управління терковими ресурсами, оскільки людський чинник обумовлює 

успішний розвиток інтелектуального потенціалу, рівень якого напряму впливає 

на успіх функціонування підприємства в умовах побудови інформаційного 

суспільства, заснованого на інтелекті та знаннях. Підвищення результативності 

управління трудовими ресурсами та формування ефективної кадрової політики 

є сьогодні одним з найважливіших складової результативності діяльності 

більшості підприємства в умовах конкуренції.  

Формування ефективної кадрової політики підприємства зв'язку вимагає 

творчого, а не формального підходу, аналізу перспектив професійного та 

інтелектуального розвитку кожного працівника. У цих умовах найбільш 

діючим інструментом управління трудовими ресурсами є створення 

адекватного мотиваційного середовища, заснованої на загальній місії 

підприємства, людському потенціалі та основних закономірностях сучасного 

кадрового менеджменту. Зростання ролі персоналу в загальній ефективності 

діяльності підприємства спричинило необхідність перегляду соціально-

психологічних, економічних і правових аспектів управління трудовими 

ресурсами. Тому питання переходу від адміністративних та технократичних 

підходів до управління на основі соціально-психологічних аспектів мотивації є 

найбільш актуальним. 
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