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The concept of "social entrepreneurship" is relatively new and incomprehensible for most 

Ukrainians, at a time when Europe has been familiar with it for several centuries, and scientists 

believe that the future lies behind social entrepreneurship. Social entrepreneurs are innovators who 

use innovative ideas and various resources to solve social problems. Their activities result in lasting 

positive social change, and extend to areas such as education, environmental protection, poverty 

alleviation, human rights protection, and the like. We believe that Ukraine has every chance to 

develop this area. We already have social entrepreneurs who are trying to carry out this activity and 

are doing it quite effectively. At the same time, unfortunately, they remain unknown to the majority. 

In the social enterprise approach, “the poor” are seen as an important element of market, for 

example, as employees who can create added value or as consumers who are willing to pay if the 

price is affordable, and if they find their way financially. Thus, social entrepreneurship initiatives 

can broaden the choices of poor consumers in terms of products and services. Integrating the poor 

into value chains that did not previously exist can also generate new employment and income 

opportunities, even if this possibly depends on the type of economic model. The way in which 

social enterprise can provide employment opportunities, including for disadvantaged people, has 

been analyzed and the results show that by improving the capacities of stakeholders (their health 

and productivity) and contributing to development, social entrepreneurship initiatives can also 

foster growth from the bottom up, unlike the top-down macro-economic strategies. Autonomous 

social enterprise is a particularly promising solution in three ways [1].  

First, once commercial viability is assured, leaders no longer have to worry about raising 

funds and are no longer dependent on financial “aid” for development. Second, generating 

sufficient benefits allows successful projects to be scaled up and replicated. Third, creating social 

value -meeting the needs of the poor and disadvantaged as the company’s primary objective- 

enables social entrepreneurs to innovate and seize previously untapped economic opportunities. 

And thus, enter new markets that are considered unprofitable or too risky by conventional 

companies.  

Creating a viable social enterprise is complicated. The opportunities described above are 

best-case scenarios. However, it is difficult to achieve social goals, environmental sustainability and 

commercial viability simultaneously. Because even when a social enterprise reduces the 

vulnerability of targeted beneficiaries (for example, by improving their health or helping to increase 

their social capital) it is not necessarily able to provide them with the opportunity to earn enough 

income to lift them out of poverty. Finally, the number of proven social enterprise models that can 

be scaled and replicated remains limited. The lack of access to a starting capital is a major barrier 

for many social entrepreneurs. In developing countries, the entrepreneur’s friends, family and 

savings are important sources of financing for the creation of a social enterprise. In addition to these 

private sources, there are three main sources of funding: donation in support of development, banks, 

and venture capitalists. However, each of these sources has its own drawbacks [2]. 

Social entrepreneurship is on the verge of traditional entrepreneurship and philanthropy. 

Social entrepreneurship takes a social focus from charity and an entrepreneurial approach from 

business. It should be noted that the activities of social enterprises are beneficial for the 

macroeconomic development of each country, since this activity makes it possible to reduce part of 

government spending on solving the problems of socially vulnerable people, their employment and 
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social adaptation. Social entrepreneurship has the following components: a social problem that has 

existed in society for a long time due to the limited access of a certain target group to financial and 

political resources for its solution; development and implementation of a mechanism for innovative 

solution to a problem that upsets a stable but unfair balance; creating a new, sustainable balance 

frees up resources for the mentioned target group and envisions a better future not only for these 

people, but also for society as a whole [3]. 

The main difference between entrepreneurship and social entrepreneurship lies not in the 

plane of motivation, but in the sphere of the characteristics of the generated values. In the case of 

business as usual, this is the market value that can be expressed in terms of income and profit. In the 

case of social entrepreneurship, this value is expressed in the preference that a significant part of 

society or society as a whole receives from the "large-scale transformation" made by the social 

entrepreneur, that is, the acquisition of new qualities by society that meet the requirements of the 

time. At the same time, the target groups to whom the “value” is assigned are the least protected and 

the least prosperous segments of the population who do not have financial resources or political 

leverage to achieve the “value obtained as a result of transformation” on their own. Social 

entrepreneurship is primarily a business. However, unlike the traditional one, it is created, among 

other things, for solving social problems. Among the most important scientists distinguish: solving 

the problems of small groups, by helping in overcoming social isolation, employment of people 

with physical and mental disabilities, the unemployed, and representatives of risk groups. Finding 

ways to reform public social services, which results in the creation of new types of services that are 

ignored by ordinary business due to low profits, lack of proper training. Reducing the burden on 

local budgets in solving social problems. 

This is where development-driven intermediaries, impact investors and social investors have 

a role to play. Development actors and impact investors may be able to fill gaps by providing 

targeted funding and support services to social enterprises. Successful local entrepreneurs could 

also admit newly created social enterprises into their networks and provide advice based on their 

experience.  

Finally, assessing the social impact of enterprises is a generally complicated task which 

consumes a great deal of resources, not only because of the possible delays between interventions 

and their impact, but also because of the lack of universal standards to account for social impact. 

Further work is required to develop standards and best practices for these assessments. In the 

absence of universal norms, it is impossible to compare the net impact of different social enterprises 

or to say how social entrepreneurship reacts as an alternative to the state, in particular because the 

negative and positive effects to be taken into consideration can be very numerous. 
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Social entrepreneurship is a new approach to development, with its own opportunities, 

limitations and risks. If well-managed and designed to increase the purchasing power of poor 

consumers, social enterprises can shift the poor from recipients of “aid” to market effective 

members, and turn short-term development programs into commercially viable and durable 

activities. 

Social enterprises respond above all to market conditions and customer demand, not to the 

priorities of development co-operation providers and their partners; social entrepreneurship requires 

a journey of experimentation, innovation, replication and growth. Moreover, the concept stimulates 

a fundamental debate on the role of public and private institutions in development, while opening 

up new ways for cross-sectoral collaboration in developing countries.  

The private sector can bring financial capital, technical expertise, and operational expertise. 

While partnerships with research organizations can advance the field of social impact assessment. 

Development cooperation can foster the development of social entrepreneurship by playing 

a role to some extent similar to that of creating an environment conductive to mainstream business. 

In addition, various support dispositive can be specifically adapted to social enterprise. For 

example, development cooperation can support educational actions as key elements of a strategy to 

promote the social enterprise approach. Encouraging entrepreneurship, fostering critical and 

creative thinking, promoting ethics and values, and developing the ability to solve social problems 

are essential aspects. There is also a need for legal statutes that allow for the simultaneous exercise 

of for-profit and not-for-profit activities [1-2].  

Social entrepreneurship has advantages over traditional cooperation by providing a wide 

range of opportunities for economy. These opportunities are generally illustrated as follows: 

 creating new employment and income opportunities; 

 broadening the choice of goods and services for poor consumers; 

 promoting growth from the base to the top; 

 reconciling profitability and creating social value for the benefit of all; 

 mobilizing the private sector resources; 

 improving people’s conditions through the statue change from “aid beneficiary” to 

“effective community member”. 

Social entrepreneurship is an advantage for development cooperation if it is based on a long-

term perspective (rather than short-term projects), and if its economic logic is based on market 

dynamics. This increases the likelihood that the products and services offered to the intended 

recipients will actually meet demand and promote economic development [2-3]. 

Nowadays, Social design is repeatedly promoted to play an important role in dealing with 

pressing social problems. Consistent with this, an increasing interest has shown among designers to 

address these challenges beyond the scope of conventional design. However, in design research, 

there has not been a relatively in-depth understanding of how to apply social design to social 

problems, and what value it may have. One think is sure, when solving social problems, the 

designers’ comprehensive people-oriented thinking is the most important criteria. Also, social 

design starts from reasoning ideas, meaning from the complex social issue to the appropriate 

product.  
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Before we dig into social design, let’s have a clearer idea about social problems first, since it 

will help us understand more where social design came from, and how it reacts on social problems. 

Social problems are the problems we face a read about every day in the newspapers. They 

are related to us as a society, and that is where the naming social issues came from. Littering, 

immigration issues, high unemployment or crime are typical social problems. The core aspect of all 

these problems is that, to solve these issues people need to change their behavior. However, 

changing behavior or the way a person acts is not an easy goal itself, but it becomes even more 

complicated based on social issues. The typical feature of social problems is that when people’s 

collective concerns (achievable on the long term) and personal conflicts (achievable on the short 

term) conflict with each other, the social dilemma is exacerbated. And the fact that people are more 

likely to be driven by personal and short-term gains, is considered undesirable from a social point of 

view. For example, we all know that riding a bicycle to work is better for our environment; still, in 

the majority of time, we take a car because it is simply a convenient, efficient and comfortable 

means of transportation. Government has limited ways of dealing with social problems, and at best, 

they can only change legislation or provide subsidies to actually stimulate behavior change. 

However, although legislation may be effective in certain circumstances, not every behavior allows 

for legislation. In response to these issues, campaigns aiming at making people aware of the 

benefits of specific behavior changes are being carried out. Despite this, many campaigns do not 

seem to have achieved the expected results. Social issues are complex issues, and the government 

has almost no solution to this. This fact may explain to a certain extent why social designers find it 

difficult to accept these issues and feel challenged to do something about it, and explains at the 

same time, the apparition of social design. 

Social design for social problems refers to the support for what we need as a society, not the 

support for personal needs and desires. Although individuals are part of the society and therefore 

have these common concerns, the behaviors designed to support do not explicitly address individual 

concerns. In the context of enterprises and business, social design refers to the methods or strategies 

adopted in the social environment, and the designer’s ability to deal with conflicting views has been 

described as the most important and fundamental characteristic. 

As a conclusion, the most important question is whether social designers bring unique 

values into this new social field. Based on few social design experiments on specific social issues, 

results support the view that the ability of human-centered designers to formulate interventions is a 

valuable skill in the field. Although we cannot prove that these designs will ultimately contribute to 

society as expected, the type of solution can be evaluated relatively to the current solution. As 

mentioned earlier, compared to subsidies and legislation, social design is the form and strategy of 

changing behavior and solving social problems. Subsidies and legislation are top-down 

interventions, trying to set the norms of “good” behavior in a very clear way.     
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ 
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Питання міжнародної інтеграції вже тривалий час перебуває у центрі уваги 

дослідників світового господарства. Увійшовши до наукового обігу ще у 30-х роках ХХ ст. 

для опису суспільних процесів об’єднання людей та держав з подачі Р. Шмеда, Х. Кельзена, 

Д. Шиндлера [1, с. 15], цей термін став широко використовуватися у дослідженнях 

економістів, політологів, соціологів та просто на побутовому рівні. Довгі роки міжнародна 

інтеграція вважалася основним трендом світового розвитку, а її аналізу присвячувалися 

численні публікації. 

За останні півстоліття поняття «інтеграція» стало важливою економічною категорією 

у світовій політиці і міжнародних відносинах. У центрі уваги опиняються такі важливі 

проблеми сучасності, як забезпечення безконфліктного співіснування держав і розвиток 

ефективного співробітництва, функції і доля сучасної держави, взаємодія політики та 

економіки. Саме тому процеси інтеграції розглядаються як позитивні, з огляду на їхню 

здатність вирішити всі ці проблемні питання.  

Окремі економісти вважають, що «інтеграція як процес» має глобальні масштаби, а 

«інтеграція як відносини» формується шляхом трансформації економічного, політичного та 

соціального стану окремих територій, регіонів [2, с. 121]. 

З аналізу визначень відомих науковців [3; 6, с. 64; 5, с. 78] стає зрозуміло, що в 

економічній науці панує думка про те, що в основу інтеграції закладено економічні процеси, 

які розвиваються на основі інтернаціоналізації всього суспільного життя та прискорюються 

науково-технічним прогресом, зростанням взаємозалежності народів і держав.  

Окремі економісти вважають, що «інтеграція як процес» має глобальні масштаби, а 

«інтеграція як відносини» формується шляхом трансформації економічного, політичного та 

соціального стану окремих територій, регіонів [2, с. 121]. 

Є розбіжності і з приводу питання, що є рушійною силою інтеграції: економічна 

вигода чи політична ідея. Єдине, що об’єднує всі теорії, – це згода в тому, що предметом їх 

вивчення є мирне і технологічне обґрунтоване об’єднання незалежних держав, які 

усвідомлюють свою взаємозалежність, у єдину систему.  

Узагальнюючи вищенаведене, можна погодитися з визначенням економічної 

інтеграції, наведеним у статті Ю.Р. Футало, який стверджував, що економічна інтеграція – це 

не що інше, як об’єднання держав внаслідок обмеженості природних, трудових та 

фінансових ресурсів у цій чи іншій країні для створення товарів, що є 

конкурентоспроможними на цих ринках, та подолання кризових явищ в країнах, а саме 

зубожіння народів, безробіття, падіння курсу національних валют, що веде до соціальних 

проблем у цих країнах.  

Основними передумовами формування інтеграційних процесів є [5, с. 78]: 

1. Відповідний рівень економічного розвитку і ступеня ринкової зрілості країн, що 

інтегруються.  

2. Географічна наближеність країн, що інтегруються, наявність здебільшого спільного 

кордону та історично сформованих економічних зв’язків.  

3. Спільність проблем, що постають перед країнами у галузі економічного розвитку, 

фінансування, регулювання економіки, політичного співробітництва тощо.  

4. Демонстраційний ефект. У країнах, що належать до інтеграційних утворень, як 

правило, відбуваються позитивні зміни: прискорення темпів розвитку, зниження рівня 
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інфляції та безробіття, що зумовлюють позитивний психологічний вплив на інші країни 

регіону.  

5. «Ефект доміно», тобто після того, як більшість країн того чи іншого регіону стали 

членами інтеграційного об’єднання, інші країни, які залишилися за його межами, відчувають 

деякі труднощі, що стосуються переорієнтування економічних зв’язків країн, що належать до 

цього угрупування.  

Щодо основних стадій економічної інтеграції, то найбільш повним, на нашу думку, є 

твердження угорського економіста Джонса Хопкінса та консультанта Світового банку Б. 

Баласса, які виділяють такі етапи, яка: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, 

економічний союз, повна економічна інтеграція.  

Зона вільної торгівлі – відміна тарифних та нетарифних обмежень під час 

переміщення товарів всередині зони зі збереженням кожною державою-учасницею власної 

зовнішньоторговельної політики щодо третіх країн. 

Митний союз – поряд із функціями зони вільної торгівлі проводиться спільна 

зовнішньоторговельна політика щодо третіх країн, формується єдиний зовнішній митний 

кордон.  

Спільний ринок – поряд із функціями митного союзу безперешкодно здійснюється 

транскордонне переміщення всіх факторів виробництва (капітал, робоча сила).  

Економічний та валютний союз – поряд із функціями спільного ринку здійснюється 

погодження соціально-економічної та валютної політики держав - учасниць. Здійснюється 

економічна конвергенція країн союзу, вводиться єдина валюта.  

Політичний союз – поряд із функціями економічного та валютного союзу 

здійснюється перехід до спільної політики безпеки, єдиної структури правосуддя та 

внутрішніх справ, вводиться єдине громадянство.  

Визначивши сутність інтеграції, основні передумови її виникнення та етапи, 

розглянемо інтеграційні процеси у світі на прикладі найвідоміших об’єднань: ЄС, НАФТА, 

СОТ та НАТО.  

Найбільш успішною та найбільш досліджуваною спробою європейської інтеграції є 

об’єднання Європейського континенту після Другої світової війни, що привело до створення 

Європейського Союзу (далі – ЄС) [10].  

Так, першим етапом становлення ЄС вважається підписання Паризького договору 

щодо створення Європейського співтовариства вугілля та сталі 18 квітня 1951 р. між 6 

європейськими країнами (Францією, Італією, Німеччиною, Бельгією, Люксембургом та 

Нідерландами). Його метою було сприяння економічному розвитку, зростанню рівня 

зайнятості та підвищенню життєвого рівня в державах-членах шляхом створення спільного 

ринку вугільної і сталеливарної промисловості та їх похідних.  

Ключовим меседжем ЄС у відповідь на загрозу дезінтеграції є прискорення і 

поглиблення інтеграції. Так вирішили ключові учасники цього об’єднання, тобто 

західноєвропейські країни. Зламати спротив подальшій інтеграції, який чинять кілька 

східноєвропейських країн, вони вирішили в типовий для себе спосіб – ввічливо, без тиску, 

без погроз вигнати з ЄС тих, хто буде гальмувати таку інтеграцію. Замість того західні 

країни створили певний клуб «найбільш інтегрованих держав», які будуть відігравати більш 

значну роль, ніж усі інші.  

Таким клубом стала єврозона, яка перетворюється на організацію в організації, зі 

власним бюджетом і системою управління. Важливо, що найбільш розвинені країни Є 

більше приділяють увагу діяльності в межах єврозони, ніж у межах всього ЄС. Фактично 

єврозона є ядром європейської інтеграції, тобто зоною країн, які рухаються максимально 

швидко в напрямі політичної та економічної федерації. 

Автоматично постала і друга частина ЄС, до якої входять країни, які відмовляються 

вступати в єврозону. Вони залишилися в хвості потяга і рухаються з іншою швидкістю. Це, 

власне, і є друга Європа. Варто підкреслити, що перехід на євро є дуже болісним питанням, 
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тому не завжди відмова від європейської валюти свідчить про небажання держави слідувати 

за ядром, наприклад, у справі політичної інтеграції.  

Сьогодні в Єросоюзі полюбляють говорити про двошвидкісну Європу. З певністю 

можна додати і третій складник, а саме периферію ЄС, яку союз намагається «підтягнути» до 

своїх стандартів, не даючи перспективи членства. ЄС зацікавлений в тому, щоб створити 

навколо своїх кордонів пояс стабільних держав, що автоматично знизить загрози і проблеми 

для самого союзу. 

Тому можна говорити про те, що «особливістю зародження та розширення 

інтеграційних процесів у Європі XX століття є зумовленість конституювання скоординованої 

поведінки держав не політичними, а економічними факторами, основними серед яких стало 

сприяння розвитку, росту зайнятості, підвищення рівня життя населення» [10].  

Інтеграційний процес у Північній Америці розвивався в умовах поступового 

зближення національних економік США, Канади та Мексики. Особливість цього процесу 

полягала в тому, що його передумови створювалися приватним капіталом, ТНК переважно 

США, які досить активно проникали як у канадську, так і в мексиканську економіку.  

НАФТА є комплексною угодою про зону вільної торгівлі, що складається з трьох 

самостійних двосторонніх угод між США і Канадою, між США і Мексикою, між Мексикою і 

Канадою. Перша угода вступила в дію 1 січня 1989 р., дві останні угоди діють з 1 січня 1994 

р. у межах  

НАФТА на міждержавному рівні (макрорівні) [11, с. 46]. НАФТА є найбільшою в 

світі зоною вільної торгівлі, що охоплює 450 млн осіб. Це економічний локомотив з 21,8 

трлн дол. ВВП. Це інтеграційне угрупування пов'язує економіку США (18,0 трлн дол.), 

Канади (1,6 трлн дол.) і Мексики (2,2 трлн дол.).  

Така торгова площа є більшою за економіку Європейського Союзу. На відміну від ЄС, 

де ініціатива про створення інтеграційного об'єднання йшла зверху, тобто від вищих органів 

влади країн-учасниць, у Північній Америці інтеграція йшла знизу догори, мається на увазі, 

що співпраця американських і канадській компаній отримала закріплення на міждержавному 

рівні (макрорівні).  

НАФТА збільшила торгівлю за рахунок усунення всіх тарифів між трьома країнами, а 

також створила угоди про міжнародні права для бізнес-інвесторів. Це знизило вартість 

торгівлі та стимулювало зростання інвестицій, особливо для малого бізнесу.  

НАФТА модернізувала автомобільну промисловість США за рахунок консолідації 

виробництва і зниження витрат. Більшість автомобілів, вироблених у Північній Америці, 

зараз мають частини, отримані з усіх трьох країн. Підвищення конкурентоспроможності дає 

змогу зменшувати японський імпорт. Мексика експортує в США більше автомобілів, ніж 

Японія. До рецесії Японія експортувала вдвічі більше, ніж Мексика [11, с. 47].  

НАФТА збільшила експорт американських послуг до Канади та Мексики з 25 млрд 

дол. у 1993 р. до піку 106,8 млрд дол. у 2017 р. Понад 40% американського ВВП становлять 

послуги, такі як фінансові й охорона здоров'я. НАФТА усуває торгові бар'єри в більшості 

секторів послуг, які регулюються угодою. Вона вимагає, щоб уряди публікували всі правила, 

зниження прихованих витрат та ведення бізнесу.  

Найпотужнішою системою глобального регулювання економічних процесів, яка 

відіграє визначальну роль у створенні умов для торговельної інтеграції країн, є Світова 

організація торгівлі (СОТ).  

Її діяльність у сфері лібералізації міжнародної торгівлі приводить до певної уніфікації 

торгових політик країн та їх адаптації до загальноприйнятих правил у межах глобальної 

системи регулювання, що сприяє розвитку торговельно-економічних відносин країн світу на 

взаємовигідних засадах.  

Саме обсяги міжнародної торгівлі є важливим індикатором ступеня інтеграції країн 

світу. Сучасна міжнародна торгівля характеризується [12, с. 29]:  
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– по-перше, динамізмом процесу інтеграції, зумовленим лібералізацією міжнародної 

торгівлі на базі гармонізації правил торгівлі СОТ та укладанням нових регіональних 

торговельних угод;  

– по-друге, зменшенням темпів зростання, пов’язаних переважно з уповільненням 

економічного розвитку індустріально розвинутих країн і світової економіки загалом;  

– по-третє, нерівномірністю інтенсивності торгівлі, спричиненою різницею 

соціальноекономічного розвитку країн і регіонів світу.  

Розпочавшись у середині ХХ ст., процеси регіональної торговельної інтеграції, 

підтверджені укладанням міжнародних регіональних торговельних угод (МРТУ) різної 

глибини інтеграції, особливо активізувалися наприкінці століття. За інформацією СОТ, 

протягом 1948–1995 рр. у ГАТТ було нотифіковано 124 МРТУ, але на момент створення 

СОТ (1995 р.) лише 38 з них були активними. На початок 2017 р. у СОТ зареєстровано майже 

280 діючих МРТУ. Решта понад 300 угод нині недієві. Більшість угод (понад 80%) мають 

двосторонній характер. 

 МРТУ укладалися паралельно зі створенням і розвитком глобальної торгової 

системи, функціонування якої базувалося на принципах режиму найбільшого сприяння і 

носило багатосторонній характер [13, с. 284]. Переважна кількість зареєстрованих угод 

укладені на засадах Зони вільної торгівлі (ЗВТ) (87%), меншою мірою представлено угоди 

про митні союзи (7%), зони преференційної торгівлі (6%).  

Підписантами МРТУ є країни з різним рівнем соціально-економічного розвитку, 

проте найменше укладається угод безпосередньо між розвинутими країнами. Прагнення 

створити сприятливі умови зовнішньої торгівлі для національних компаній спонукають 

уряди країн укладати регіональні угоди з різними країнами та/або регіональними 

об’єднаннями країн, таким чином сприяючи розширенню міжнародної торговельної 

інтеграції.  

Окремо варто відмітити, що 23 січня 2017 року внесена поправка до Угоди про 

торгівлю пов'язаними аспектами прав інтелектуальної власності (ТРІПС) вперше з часу 

відкриття організації в 1995 році, домовленості СОТ були змінені, і ці зміни повинні 

забезпечити для країн, що розвиваються, правовий шлях до доступних засобів захисту 

відповідно до правил СОТ.  

4 квітня 1949 р. було підписано Північноатлантичний (Вашингтонський) договір за 

участю країн Бенілюксу, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Норвегії, Португалії, 

США та Франції, який започаткував спільну систему безпеки на основі партнерства 

зазначених дванадцяти країн НАТО. Його Створення прискорило та зміцнило процес 

інтеграції країн західної демократії.  

Аналіз загальних концептуальних положень діяльності НАТО показує, що з початку 

існування і до 1955 р. її діяльність базувалася на концепції оборони (так званий перший 

стратегічний період).  

Загострення протистояння СРСР та НАТО зумовило перегляд цієї стратегії та 

вироблення нової стратегії «масованого контрудару», суть якої зводилася до повної 

готовності до війни з використанням ядерної зброї. Ця стратегія застосовувалася протягом 

1955–1967 рр. (другий стратегічний період).  

Так званий третій стратегічний період, або третя стратегія «гнучкого реагування» 

НАТО була розпочата в 1967 р. після схвалення Північноатлантичною радою доповіді «Про 

майбутні завдання Альянсу» («доповідь Армеля») і тривала до 1991 р. Відразу після 1991 р. 

Альянс розпочав трансформацію своїх концепцій і структур. Основною метою НАТО 

залишилася колективна оборона країн-членів, але була доповнена завданням зміцнення 

безпеки на всьому європейському континенті.  

Зростання уваги Альянсу до європейського напряму підсилювалося бажанням США 

підвищити відповідальність (насамперед фінансову) європейців за власну безпеку. Ці 
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кардинальні зміни не могли не вплинути на Північноатлантичний Альянс і зумовили початок 

процесу його адаптації до нових геополітичних умов (четвертий стратегічний період).  

Натомість починаючи з 2012 р. відбулося вирівнювання значень цих показників. Така 

ситуація чинить суттєвий вплив на показники інтенсивності міжнародної торгівлі і, 

відповідно, на результати міжнародної торговельної інтеграції [14]. 

З моменту свого заснування прийом нових держав-членів збільшив альянс із 12 країн 

до 29 країн. Останньою державою-членом, що приєдналася до НАТО, є Чорногорія, це 

відбулося 5 червня 2017 року. Натепер у НАТО визнаються прагнення на членство таких 

країн, як Боснія і Герцеговина, Грузія, Македонія та Україна. Ще 21 країна бере участь у 

програмі НАТО «Партнерство заради миру» та 15 інших країн беруть участь в 

інституціолізованих програмах діалогу. Організація Північноатлантичного договору (НАТО) 

перебуває в процесі постійної трансформації, унаслідок чого наукові праці та розробки 

проблеми місця НАТО в системі колективної безпеки швидко стають неактуальними.  

Отже, в результаті проведеного дослідження можемо дійти висновку, що інтеграція 

передбачає об’єднання держав з метою досягнення більш високих економічних результатів, 

налагодження відносин з сусідами або ж власної та світової безпеки. Процес інтеграції 

розподіляється на етапи взаємовигідної торгівлі і до повної інтеграції, що передбачає 

взаємодію на усіх рівнях: економічному, суспільному політичному тощо.  

Натепер найбільш інтегрованою формою є Європейський Союз, водночас є 

інтеграційні союзи, що передбачають взаємодію країн лише у певному напрямі, наприклад 

СОТ – міжнародна торгівля, НАТО – оборона і безпека.  

У цій статті нами було досліджено особливості інтеграційних процесів у найбільших 

союзах ЄС, НАФТА, СОТ, НАТО, а у перспективі доцільно буде проаналізувати особливості 

взаємодії цих союзів між собою та відповідність їх інтеграційних процесів.  
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Ступінь вдосконалення систем контролю і управління різними процесами 

визначається в основному рівнем досягнень в області перетворення. Так, успіхи в сфері 

технології волоконних світловодів привели до широкого їх використання для передачі 

інформаційних сигналів. Волоконно-оптичні перетворювачі придатні для роботи в умовах 

значних магнітних полів, в агресивних середовищах спільно з лініями зв'язку. 

Розвиток техніки перетворення пов'язане із збільшеною інтеграцією функцій багатьох 

виробів електроніки і вдосконаленням інтегральних технологій. Вироби мікроелектроніки, 

фотоелектроніки і великі мікропроцесорні інтегральні схеми є основними складовими в 

приймачах оптичного випромінювання і обчислювальної техніки [1]. 

В даний час надзвичайно зріс потік візуальної інформації; і разом з тим значну 

частину сучасної системи зв'язку складає телефонна мережа. Потреба в розширенні 

цифровий відеозв'язку величезна і обумовлена її значимістю і популярністю використання. 

Кузьменко О. стверджує: «… корпоративний менеджмент на ринку інформаційних 

технологій робить акцент на доступності…» кожного суб’єкта до як фіксованого, так і 

мобільного широкосмугового доступу до Інтернету [1, с.61]. 

Незалежно від області застосування інформаційних систем: технологічні процеси, 

космос, автоматизоване проектування, наукові дослідження і т.д. - загальними є просторова 

форма визначення вихідної інформації, процедура попередньої обробки і виділення сигналів, 

використання телевізійних і цифрових методів при перетворенні і відображенні 

інформаційних сигналів, застосування обчислювальних засобів високої функціонально-

структурної інтеграції [2; 3]. 

У сучасній інформаційно-аналітичні системі ефективність в значній мірі визначається 

попередньою обробкою зображень в пристроях цифрового перетворення. З урахуванням 

рівня сучасного стану розвитку технологій функціональної інтеграції: мікро- і 

фотоелектроніки, обчислювальної техніки - реалізація пристроїв зчитування зображень 

забезпечує високу чутливість, збільшення числа цифрових ліній передачі та розвиток 

оптичних ліній зв'язку. Створення автоматизованих пристроїв зчитування зображень з 

високими технічними характеристиками - периферійних пристроїв, узгоджених з переданої 

візуальною інформацією і спосібних до обміну даними по цифровому каналу зв'язку, 

забезпечує високі рівень і якість інформаційно-аналітичної систем в цілому. При цьому 

автоматизовані системи передачі даних відповідають вимогам високої точності 

характеристик, перебудови параметрів, діагностики контролю і застосування елементної 

бази інтенсивної інформаційно-аналітичної інтеграції. 

Стійкість функціонування системи в цілому визначається досконалістю роботи 

перетворювача сигналів зображень і попередньої їх обробкою, що забезпечують адекватність 

цифрових вихідних даних вхідним просторовим оптичним сигналам. Застосування 

перетворювача з високими характеристиками функціонування дозволяє розширити 

динамічний діапазон і зменшити вплив неінформаційних сигнальних факторів, підвищити 

ефективність використання цифрових каналів зв'язку і надійність роботи. 

Недостатня ефективність діяльності багатьох підприємства і бізнес-груп часто 

викликана не стільки фінансовими проблемами, скільки неправильної реалізацією 

управління. Створення організаційної структури підприємства є невід'ємною частиною 

побудови ефективної системи управління. На жаль, під створенням організаційної структури 
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часто розуміють тільки побудова ієрархії підпорядкування службовців або структурних 

підрозділів. Таке вузьке розуміння завдання призводить до того, що реорганізація ієрархії 

підпорядкування стає самоціллю і не призводить до підвищення ефективності діяльності 

підприємства. 

Цілісну і досить докладну модель бізнес-процесів можна отримати, користуючись 

спеціальними методологіями структурного аналізу. Найбільш відома методологія - SADT 

(Structured Analysis and Design Technique) була вперше запропонована в кінці 1960-х рр. 

Дугласом Россом. Спочатку методологія SADT призначалася для моделювання 

технологічних процесів, але ось уже понад 50 років вона успішно застосовується в усьому 

світі сотнями компаній в самих різних областях діяльності. На основі SADT в США був 

розроблений і прийнятий стандарт моделювання бізнес-процесів IDEF0. Згідно синтаксису 

IDEF0 модель являє собою сукупність ієрархічно вибудуваних діаграм, кожна з яких є 

описом якогось процесу. Роботи на діаграмах зображуються у вигляді прямокутників 

(функціональні блоки). Кожна робота відображає якусь функцію або завдання і іменується 

дієсловом або дієслівної фразою, що позначає дію. Стрілки позначаються іменником і 

позначають об'єкти або інформацію, яка б пов'язала роботи між собою і з зовнішнім світом. 

Після опису контексту проводиться функціональна декомпозиція - система розбивається на 

підсистеми і кожна підсистема описується в тому ж синтаксисі, що і система в цілому. Потім 

кожна підсистема розбивається на більш дрібні, і так до досягнення потрібного рівня 

подробиці. В результаті такого розбиття кожен фрагмент системи зображується на окремій 

діаграмі декомпозиції. Після опису контексту проводиться функціональна декомпозиція - 

система розбивається на підсистеми і кожна підсистема описується в тому ж синтаксисі, що і 

система в цілому. Потім кожна підсистема розбивається на більш дрібні, і так до досягнення 

потрібного рівня подробиці. В результаті такого розбиття кожен фрагмент системи 

зображується на окремій діаграмі декомпозиції. Після опису контексту проводиться 

функціональна декомпозиція - система розбивається на підсистеми і кожна підсистема 

описується в тому ж синтаксисі, що і система в цілому.  

Оскільки, як правило, бізнес-процеси на підприємстві складні, їх детальний опис 

«вручну» практично неможливо. В даний час існує декілька програмних продуктів, що 

автоматизують побудову моделей бізнес-процесів (CASE - засоби). Одним з таких CASE-

засобів є BPwin фірми Computer Associates - просте у використанні і підтримує найбільш 

поширені стандарти моделювання (IDEF0, IDEF3, DFD). Опис існуючих бізнес-процесів 

підприємства має самостійний результат - модель «AS-IS» дозволяє формалізувати існуючу 

систему управління підприємством і уточнити існуючі регламенти та процедури. 

Застосування однокристальних мікросхем у персональних комп'ютерах з вбудованими 

аналого-цифровим і цифро-аналоговим перетворювачами дозволяє підняти рівень націнок 

модулів і обробки зображень в реальному часі функціонування. 

Проведений аналіз показує, що підвищення швидкодії систем зчитування зображень 

пов'язано з подальшою функціонально - структурною інтеграцією і використанням 

матеріалів з великою рухливістю носіїв. Застосування гетеропереходів на арсеніді галію 

дозволяє отримати частоти виведення сигналів в сотні МГц і поєднувати формування їх 

зображення з інтегральної оптикою. 
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Розвиток суб’єктів господарювання в сучасних умовах супроводжується посиленням 

впливу на навколишнє середовище, що потребує кардинальних змін у практиці управління 

підприємствами. Об’єктивна необхідність формування концептуально нових підходів до 

еколого-економічного управління компаніями зумовлена також інтеграцією України у 

світовий економічний простір, змінами у міжнародних зобов’язаннях нашої держави щодо 

захисту природного середовища та забезпеченні екологічної безпеки, які випливають з 

положень ратифікованих конвенцій та угод з подальшим їх дотриманням у внутрішньому 

законодавстві. Домінуюча тенденція перевищення темпів використання природних ресурсів 

над темпами зростання обсягів виробництва, накопичення значної кількості відходів 

актуалізують проблематику еколого-економічного управління. 

У процесі дослідження використовувалися наукові положення теорії управління 

організацією, теорії організації промисловості, концепція сталого розвитку, теорії 

ресурсозбереження, наукові основи екології та охорони навколишнього середовища, 

викладені в працях відомих українських і зарубіжних вчених, методи теорії управління 

організацією, методи стратегічного управління підприємством, методи, механізми та 

інструменти управління організацією, методологія екологічного менеджменту, концепція 

«бережливого виробництва». 

Рівноважна взаємодія суспільства і природи є основою сталого розвитку світу. У 

рамках даного дослідження пропонується під досягненням рівноважної взаємодії 

підприємств з навколишнім середовищем розуміти такий характер природокористування, 

при якому плата за наднормативні викиди забруднюючих речовин, розміщення відходів 

виробництва та споживання, засоби (позови) і штрафи, стягнені на відшкодування шкоди, 

заподіяної порушенням природоохоронного законодавства, відсутні. Необхідність розробки 

концепції рівноважної взаємодії підприємств з навколишнім середовищем обумовлена 

істотним перевищенням компенсаторних можливостей природних екосистем до 

самовідновлення, внаслідок колосальної антропогенного навантаження на природні 

екосистеми і їх деградацією, що вимагає прискореного відновлення природного капіталу, 

адекватне рівню негативного впливу на навколишнє середовище. Слід зазначити, що 

природний капітал є важливим економічним активом і джерелом суспільних благ. При цьому 

необхідною умовою забезпечення якості життя населення планети є відновлення природного 

капіталу, адекватне рівню негативного впливу на навколишнє середовище. 

Концептуальна модель рівноважної взаємодії підприємств з навколишнім 

середовищем має на увазі реалізацію комплексу природоохоронних заходів, що відповідають 

рівню негативного впливу, що дозволить знизити антропогенне навантаження до меж, що не 

виходять за межі компенсаторних можливостей природних екосистем до самовідновлення, 

збереженню і примноженню життєздатних умов природного середовища [1, с.76]. 

Р. Констанца і Г. Дейлі визначають природний капітал як запас, який є джерелом 

потоку природних послуг та реальних природних ресурсів. У його складі автори виділяють 

активну, або поновлювану, і пасивну частину. Активний капітал характеризується здатністю 

до самовідтворення (екосистеми). До пасивної частини природного капіталу відносяться 

умовно невідновних елементи природного середовища (корисні копалини) [2, с.45].  

Додаткова вигода споживача ( «екологічна складова» вартості товарів), яка включена 

у вартість реалізованих товарів, повинна йти на відновлення природного капіталу 
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(атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунти тощо), адекватне рівню негативного впливу на 

навколишнє середовище. В основі концептуальної моделі лежать наступні принципи, що 

забезпечують гармонійні відносини соціуму і природного середовища (табл. 1).  

 

Таблиця 1 - Принципи концепції рівноважного взаємодії підприємств з навколишнім 

середовищем [3] 
Принцип Суть 

1.Принцип 

раціоналізації 

Раціоналізація взаємин між соціумом і природою забезпечить форсований 

перехід від антропоцентричного мислення до біоцентричного і сприятиме 

досягненню еколого-економічного балансу, оскільки в природі не існує марною 

життя 

2.Принцип 

компенсації 

Негативний вплив на навколишнє середовище підприємств не повинний 

виходити за межі компенсаторних можливостей екосистем, що буде сприяти 

накопиченню, відновленню і збереженню природного капіталу і збільшенню 

асиміляційного потенціалу екосистем в інтересах розвитку продуктивності 

природного середовища та забезпечення раціонального використання та 

відновлення природних ресурсів 

3.Принцип 

адекватності 

Комплекс реалізованих природоохоронних заходів в рамках екологічної політики 

на підприємствах повинен бути адекватним негативному впливу на навколишнє 

середовище 

4.Принцип 

відновлення 

Форсоване відновлення природного капіталу над його споживанням 

стимулюватиме зростання «зеленої» економіки за допомогою розробки і 

впровадження інноваційних екологічно чистих, природоохоронних технологій, 

які можна забезпечити тільки за рахунок прискореного розвитку науково-

технологічного прогресу 

5.Принцип 

сучасності 

Своєчасне вирішення існуючих екологічних проблем буде сприяти підвищенню 

еколого-економічної ефективності діяльності підприємств в середньостроковій і 

довгостроковій перспективах та запобігання деградації природних екосистем 

6.Принцип 

транспа-

рентності 

Неухильне дотримання вищим керівництвом підприємства принципу екологічної 

транспарентності, що гарантує можливість відкритого доступу стейкхолдерів до 

актуальної та релевантної інформації про стан охорони навколишнього 

середовища в організації 

7.Принцип 

трансформації 

Екологічне навчання вищого керівництва і співробітників підприємства повинно 

стати невід'ємним елементом корпоративної культури підприємства, що сприяє 

трансформації світогляду людей і переходу від антропоцентричного мислення до 

біосферному 

 

На основі запропонованої концепції розроблено концептуальну модель інтегрованого 

управління підприємствами як еколого-економічними системами, основна відмінність якої 

полягає в комплексній інтеграції екологічного менеджменту в єдину систему управління 

організаціями.  

Необхідність розробки концепції рівноважного взаємодії компаній з навколишнім 

середовищем обумовлена істотним перевищенням компенсаторних можливостей природних 

екосистем до самовідновлення внаслідок колосальної антропогенного навантаження на 

природні екосистеми і їх деградацією, що вимагає прискореного відновлення природного 

капіталу, адекватного рівню негативного впливу на навколишнє середовище.  
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Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і буде складовою суспільного розвитку 

країн, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому 

середовищі. Управління персоналом - невід`ємна частина стратегічного управління будь-

якого підприємства, а персонал - є важливим елементом забезпечення ефективного 

функціонування підприємства. Важливо розуміти, що управління персоналом компаній, які 

діють на міжнародному рівні, відрізняється підвищеною складністю: при виході на 

міжнародні ринки потрібно враховувати диференціацію в соціально-економічній 

системі,законодавстві, відмінності на ринку праці, культурі та інше[1].Управління 

персоналом міжнародних компаній складається з таких підсистем, як: планування, пошук, 

підбір, відбір та найм; адаптація персоналу та профорієнтація; визначення бонусів та пільг, 

розвиток (навчання) та мотивація персоналу; оцінки та атестації персоналу, а також ротація 

та формування кадрового резерву. 

Виділяють наступні фактори, що впливають на міжнародне управління персоналом, 

що зазначено блоками (рис.1) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Фактори впливу на міжнародне управління персоналом 

(систематизовано авторами на підставі [1,3]) 

 

Так, управління персоналом на міжнародному рівні має наступні особливості, а саме 

несхожість та різноманіття функцій; висока підготовка менеджерів; висока ступінь залучення 

управлінців у повсякденне життя працівників;більш високий рівень впливу зовнішніх 

факторів середовища. 

Для міжнародного менеджменту персоналу характерні такі підходи [2]:  

 універсальність (лояльний тип формування, що носить нейтральний 

характер,підходить до різних культур); 

 «сплав» (поєднання різних управлінських аспектів та культурних особливостей 

діяльності штаб квартир та підрозділів); 

 домінуючий стиль штаб квартири ( «гнучкий» підхід , що характеризуються 

пристосування до умов , тої країни , де відкривається бізнес); 

 комбінований стиль ( являє синтез всіх вище зазначених підходів використаних до 

регіональної/глобальної діяльності організації). 
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 Культура  

Відмінність ринку 
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робочої сили 

 Фактори 

контролю

 

Стиль і практика 

управління 

 Економічні 



Секція 4. Інтеграційні процеси сучасного глобалізованого світу 

153 

Важливе значення в процесі управління персоналом відіграє кадрова політика 

міжнародних компаній, що являє собою систему поглядів, правил, вимог, принципів, які 

визначають основні напрями, алгоритми і методи роботи з персоналом. Кадрова політика 

міжнародних компаній знаходиться під впливом такихвагомих факторів, які за походженням 

ділять на внутрішні і зовнішні. У свою чергу, за своїм змістом фактори логічно формують 

такі групи: економіко-політичні, соціально-психологічні (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Кадрова політика міжнародних компаній знаходиться під впливом вагомих 

факторів 

(розроблено авторами) 

 

Так, до вагомих факторів можна віднести: морально-психологічний клімат у 

колективі; мотивація, рівень задоволення потреб; національні особливості співробітників, 

рівень доходів, рівень життя населення у країні розташування; матеріальне стимулювання 

праці в компаніях-конкурентах; попит на продукцію та стан економіки, перспективи 

розвитку ринку праці; демографічні фактори, менталітет населення країн базування 

міжнародної корпорації. 

Кадрова політика розробляється на двох рівнях: стратегічному і тактичному. 

Стратегічні напрями кадрової політики включають: планування кадрових заходів відповідно 

до перспективного розширення компанії і проникнення на нові ринки; розробку схем 

кооперацій між підрозділами корпорацій; визначення основних вимог до персоналу в світлі 

перспектив розвитку компанії; формування нових кадрових вимог, розробка процедур і 

алгоритмів управління персоналом та ін. Тактичні аспекти кадрової політики включають: 

розробку заходів управління персоналом, необхідних для виконання намічених виробничих 

стратегічних завдань; створення механізмів управлінської і виробничої кооперації між 

структурними підрозділами компанії; формулювання концепції оплати праці, матеріального і 

морального заохочення співробітників; вибір шляхів пошуку, використання, збереження або 

вивільнення кадрів; здійснення програм навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації; 

створення сприятливих умов праці. 

До цікавих висновків прийшли вчені, що порівняли успішні міжнародні компанії, які 

витрачають велику частку бюджету на розвиток і формування організаційної культуру. 

Результати дослідження показали,що компанія з розвинутою організаційною культурою та 

невід’ємно функціонує на міжкультурному середовищі , посилює тим самим позиції на 

зарубіжних ринках [3].  

В еру інформаційних технологій та стрімкої глобалізації ринкової економіки для 

компанії важливо швидко реагувати на зміни, бути гнучкими, конкурентоспроможними, 

тому організаційна культура є такою важливою складовою для кожного підприємства. До 

основних аспектів організаційної культури , що має безпосередній вплив на управління 

персоналом, належать (рис.3)[4]. 

Управління персоналом міжнародних компаній здійснюється на основі таких 

елементів, як: планування, пошук, підбір, відбір та найм; адаптація персоналу та 

профорієнтація; визначення бонусів та пільг, розвиток (навчання) та мотивація персоналу; 

оцінки та атестації персоналу, а також ротація та формування кадрового резерву тощо. 
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Рисунок 3 – Аспекти організаційної культури, що мають вплив на управління персоналом 

(систематизовано авторами на підставі [4]) 

  

В рамках кожного елементу слід приділяти увагу особливому значенню зв’язку 

працівника з менталітетом країни, її культурою, традиціями, цінностями, які потрібно 

враховувати при формуванні організаційної культури та розробці чи удосконаленні 

існуючого механізму управління персоналом міжнародної компанії. Аналіз практик 

міжнародних компаній демонструє значну частку витрат на управління персоналом, яка в 

той же час є виправданою,оскільки виступає рушійною силою у розвитку персоналу, 

компанії, а отже й країни. 
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У сучасних умовах вирішення проблеми подолання кризових явищ і забезпечення 

стійкого зростання аграрного сектора вітчизняної економіки нерозривно пов'язано з 

виробленням спільних узгоджених дій сільських товаровиробників і їх партнерів по 

агропромисловому комплексу. 

Агропромисловий комплекс є складною структурою сукупності взаємопов'язаних 

галузей, його функціонування визначається не тільки функціями сільськогосподарського 

виробництва, а й способами їх виконання. 

Теоретико-методологічні аспекти формування ефективної системи управління 

сільськогосподарською галуззю на різних рівнях досі залишаються предметом жвавої 

дискусії в науковому співтоваристві. Необхідність наукового і практичного вирішення 

проблем вдосконалення форм, методів та інструментів управління підтверджує актуальність 

теми дослідження і коло розглянутих в роботі проблем і задач. 

Нажаль методи системного аналізу і математичного моделювання економічних 

процесів так і не зайняли гідного місця в методологічному арсеналі агропромислового 

комплексу. 

В результаті стає все більш значущою завдання формування такої системи 

управління, яка здатна забезпечити безперервну і своєчасну адаптацію комплексу до швидко 

мінливих умов зовнішньоекономічного середовища. При цьому в якості наукового 

забезпечення необхідне обґрунтування характеристик і показників стану АПК, раціональні 

значення яких повинні визначатися і коригуватися з використанням математико-

статистичних методів. Застосування таких підходів і методів дозволить домогтися 

узгодженості стратегічних цілей розвитку з вихідними умовами господарювання і стану 

інфраструктури, внаслідок чого може бути отриманий раціональний за витратами ресурсів і 

єдиний варіант розвитку регіональної системи сільськогосподарського виробництва. Таким 

чином, необхідно мати внутрішній потенціал, здатний протистояти можливим загрозам, 

формування якого забезпечується керуванням суб'єкта.  

Таким чином, в нових умовах господарювання основним завданням управління 

сільського господарства є: координація і державне регулювання розвитку галузей сільського 

господарства, харчової і переробної промисловості, агросервісу, соціальної інфраструктури 

села; впровадження досягнень науково-технічного прогресу в агропромислове виробництво; 

інформаційно-консультаційне обслуговування сільських товаровиробників, промислових та 

інших підприємств АПК району з питань технології та організації сільськогосподарського 

виробництва, технічного сервісу, зберігання, переробки і реалізації сільськогосподарської 

продукції, фінансово-кредитного механізму, планування, управління та маркетингу, обліку 

та звітності, раціонального використання земельних ресурсів, навколишнього середовища; 

участь у створенні ринкової інфраструктури; надання практичної допомоги в розвитку 

багатоукладної економіки, процесів кооперації та інтеграції в агропромисловому 

виробництві; здійснення державної політики в галузі розвитку соціальної сфери, житлового 

фонду, автомобільних доріг, системи енергозабезпечення, газопостачання, водопостачання, 

каналізації, засобів зв'язку та інших об'єктів загального користування; державне 

інспектування та контроль якості заготовленої і реалізованої сільськогосподарської 

продукції; державний контроль і нагляд за раціональним використанням земельних угідь, 

станом родючості землі [1-3].  
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Стратегія управління розвитком сільського господарства в сучасних умовах 

характеризується її можливістю забезпечувати позитивну динаміку підвищення рівня життя 

сільського населення, використовуючи умови і чинники джерел нової якості економічного 

розвитку, в тому числі збалансованого відтворення соціального, природно-ресурсного, 

інвестиційного і інфраструктурного потенціалів, локалізованих на території регіону. 

Одночасно вони повинні створювати сприятливі умови для формування стійкого 

бездотаційне місцевого бюджету, з тим, щоб відповідальність за прийняття і виконання 

рішень щодо розвитку території послідовно переходила до місцевих органів управління, при 

значному розширенні можливостей господарюючих суб'єктів на районному рівні. 

Таким чином, визначення змісту і обсягу функцій органів господарського і 

державного управління АПК, які повинні виконуватися на різних рівнях ієрархії, є 

найважливішим завданням економічних досліджень на сучасно етапі, від чого безпосередньо 

залежить майбутня структура АПК, його характеристики і показники, а також розподіл 

ресурсів. На результати управлінських впливів безпосередньо впливають умови їх 

виконання, перш за все зовнішні умови (стан суспільства, міжнародні зв'язки, існуюча 

конституція держави, закони та нормативно-правові акти, екологічне середовище). 

Подолання кризових явищ в країні і її окремих територіях неможливо без усунення існуючих 

недоліків і невідповідностей в самій системі управління, що виявляються в сформованому 

галузевому підході до регіональних органів влади, дублювання їх управлінських функції на 

ієрархічних рівнях і не ефективній взаємодії між ними, недостатня компетентність 

управлінського персоналу, і в цілому, відсутність чіткого уявлення про функціонування 

механізму управління. 

В сучасних умовах господарювання виникає об'єктивна необхідність системного 

наукового забезпечення управління АПК, розробки науково-обґрунтованого інструментарію, 

спрямованого на дослідження проблем продовольчої безпеки країни, прогнозування 

розвитку АПК при різноманітних сценаріях аграрної політики, оцінки заходів щодо захисту 

внутрішнього ринку і наслідків від вступу в СОТ і санкцій політики зарубіжних країн щодо 

окремих галузей вітчизняної економіки, виявлення впливу АПК на розвиток всієї економіки, 

оцінки впливу диспаритету цін і вироблення заходів по його подоланню.  

Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом вимагає 

консолідації організаційно-управлінського потенціалу, підвищення кваліфікації персоналу; 

покращення взаємодії регіональних органів влади; уточнення поставлених цілей 

стратегічних планів і галузевих програм розвитку, коригування механізмів їх реалізації. 

Державні органи управління різного рівня можуть і повинні впливати на розвиток суб'єктів 

господарювання АПК, координуючи їх дії, використовуючи практику податкових і 

кредитних пільг, субсидій та дотацій, а також право ув'язки установчих документів 

створюваних виробничих і ринкових структур з необхідністю виконання комплексних планів 

розвитку конкретних територій. 

 

Список використаних джерел 

1. Становлення публічного адміністрування в Україні: матеріали ІХ Всеукр. міжвуз. 

конф. студентів та молодих учених /за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. 213 с. 

2. Васильців Т.Г. Світовий досвід розвитку сільських територій в контексті державної 

політики забезпечення економічної безпеки. Науковий вісник Полісся. 2016. № 3 (7). С. 15–

21. 

3. Костецький Я. І. Об’єктивна необхідність розвитку аграрного сектора економіки 

України. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в 

умовах інституційних трансформацій: монографія / за ред. Р. Ф. Бруханського, П. Р. 

Пуцентейла. Тернопіль : Вектор, 2017. С. 8–26. 

 

 



Секція 4. Інтеграційні процеси сучасного глобалізованого світу 

157 
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Дослідження консалтингових компаній та провідних економістів [1, 2] показало, що 

більшість компаній гадає, що інноваційні зусилля суттєво впливають на зріст їх доходів 

завдяки росту продажів. Кожна п’ята компанія – лідер з упровадження інновацій чекає 

зросту прибутку на 15% у майбутні п'ять років. Для введення інновацій ззовні найдужче 

значення бачать технологічні партнери, а з внутрішнього боку – власні співробітники. Але 

щоб стати драйверами інновацій, співробітникам необхідні інноваційна поведінка і культура, 

свіже мислення та інноваційне лідерство топ-менеджерів. 

Використання інноваційних технологій в управлінні призводить до: 

− підвищення продуктивності і гнучкості підприємства;  

− скорочення тривалості виробничого циклу та/або підвищення швидкості надання 

послуг;  

− поліпшення якості товарів та послуг, що надаються;  

− розширення присутності на ринку 

Фактори, що впливають на підвищення та покращення продуктивності праці є 

підвищення, в першу чергу, технічного рівня виробництва, а саме його рівня механізації і 

автоматизації виробничих процесів; покращення технології і підвищення технологічної 

оснащеності виробництва; підняття якості продукції; переміна технічно-конструктивних 

характеристик виробництва; впровадження нових видів і покращення вживання сировини, 

продуктів, напівфабрикатів, палива і енергії. 

Створення новітніх видів продукції та підняття якості продукції, що випускається, 

забезпечують заходи щодо виготовлення й освоєння випуску нових видів продукції, зняття з 

виробництва застарілих та підвищення якості продукції, що випускається, її модернізації, та 

підготовка продукції до сертифікації, розробка і впровадження нових прогресивних 

стандартів і технічних умов. 

Технічний розвиток виготовлення відбиває процес формування та покращення 

техніко-технологічної основи підприємств, що має бути беззмінно зорієнтованим на 

завершальні результати його виробничо-господарської, торгової чи протилежної діяльності. 

Технічний розріст як суб’єкт організаційно-економічного правління обгортає 

різноманітні форми, які повинні відображати відповідні стадії процесу розвитку виробничого 

потенціалу і забезпечувати просте та розширене відтворення необоротних активів 

підприємства. 

Із всіх форм технічного розвитку правильно виокремлювати такі, що характеризують 

підтримування техніко-технологічної основи підприємств, також її особистий розвиток через 

покращення й нарощування виробництва. 

Створення, розроблення та застосування інноваційних технологій може служити 

основою для успіху підприємства. Інноваційні технології не тільки служать важливим 

конкурентним інструментом, а й відіграють важливу роль у підвищенні ефективності 

підприємства.  

Незважаючи на те що взаємозв’язок між показниками інновацій та фінансового 

бізнесу не є простим та зрозумілим, наші дослідження свідчать про сильну взаємодію між 

зростанням продажів та різними новинками у бізнес-процесах. Інновації в процесі 

управління позитивно впливають на фінансові результати та ринкову позицію. 

Вихід новітніх наукомістких технологій виробництва на чільне місце серед 

вирішальних факторів динамічного розвитку економіки визначає необхідність розроблення і 
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подальшого вживання методичних інструментів дослідження характеру та ритмів 

технологічного розвитку в контексті макроекономічних процесів. Саме на основі 

застосування процедури економічної оцінки технологій має формуватися нова політика 

економічного збільшення, заснована, передусім, на прогресивному технологічному розвитку. 

Введення нових технологій нездійсненне без технічного переозброєння виготовлення 

з втягуванням такого обладнання, що є предметним носієм нових технологічних процесів. 

Технічне переозброєння виробництва варто розуміти як безперервний, складний, 

розгалужений процес безкінечного відновлення матеріальної основи індустріальних 

підприємств, з ціллю її потенційної відповідності технічним і технологічним побажанням, 

які диктуються законами ринку. 

Новітній менеджмент може бути менеджментом інноваційного типу, тобто 

обладувати певним інноваційним потенціалом. У разі ринкової економіки характерні 

тенденції розвитку, ущільнення часу, збільшення кількості і розмаїття змін, характеризуючих 

умови функціонування фірми. Управління має встигати за змінами, реально що відбуваються 

насправді. І чинником такої відповідності управління тих змін, які у економічного життя, 

науці й техніці, є інноваційний потенціал управління, що формується регулярно працюють з 

персоналом, підготовці менеджерів, організації управління, яка орієнтована динаміку.  
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