
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЧОРНОМОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

м. ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ 

 

ГАВАРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

м.  ГАВАР, ВІРМЕНІЯ 

 

БАТУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ШОТА РУСТАВЕЛІ 

м. БАТУМІ, ГРУЗІЯ 

 

ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ ГРУЗІЇ 

м. ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ 

______________________________________________________ 

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: 

ГЛОБАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

22 березня 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси 2019 



VІ міжнародна науково-практична конференція  

«Стратегії глобальної конкурентоспроможності: глобальне партнерство для сталого розвитку» 

2 

 

УДК 33(063) 

ББК 65.5 

С 83 

 

Стратегії глобальної конкурентоспроможності: глобальне партнерство для сталого 

розвитку: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії 

глобальної конкурентоспроможності: глобальне партнерство для сталого розвитку». – 

Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2019 – 170 с. 

 

В збірнику представлені матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Стратегії глобальної конкурентоспроможності: глобальне партнерство для сталого 

розвитку», яка була організована кафедрою міжнародної економіки та бізнесу та 

кафедрою обліку, аналізу і оподаткування Черкаського державного технологічного 

університету, ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників», Міжнародним 

чорноморським університетом, Гаварським державнм університетом, Батумським 

державним університетом та Центром європейської освіти Грузії. 

 Розглянуті інституційні, технологічні, інноваційні та фінансові аспекти 

забезпечення глобальної конкурентоспроможності, визначено роль глобального 

партнерства як інструменту забезпечення конкурентоспроможності, досліджено 

соціально-гуманітарний контекст глобального та національного економічного розвитку,  

окреслено стратегічні напрями розвитку обліку, аналізу і контролю в сучасних умовах 

господарювання, розглянуто можливі шляхи розв’язання сучасних проблем теорії і 

практики забезпечення конкурентоспроможності на рівнях країни, регіону та 

підприємства. 

 

 

Організаційний комітет 

Фауре Е. В. к.т.н., доцент, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних 

зв'язків Черкаського державного технологічного університету 

Петкова Л. О. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та 

бізнесу ЧДТУ 

Гавриленко В. О. к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу і оподаткування 

ЧДТУ 

Бучашвілі Г. PhD, проректор Міжнародного чорноморського університету 

Арсен Апроян Dr., проректор Гаварського державного університету 

Дідманідзе І. д.ф.-м.н., професор, керівник напрямку інформаційних технологій 

центру мов та інформаційних технологій 

Чачанідзе Г. Dr., Prof., директор Центру європейської освіти Грузії, президент 

Глобального Союзу вчених для миру в Грузії, президент 

Міжнародної академії наук інформатизації освіти 

Манн Р. В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва 

ЧДТУ 

Коломицева О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та 

маркетингу ЧДТУ 

Гончаренко І. Г. д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри фінансів ЧДТУ 

Паламарчук Д. М. к.е.н. доцент  кафедри міжнародної економіки та бізнесу ЧДТУ   

Пасенко В. В. к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і оподаткування ЧДТУ 

 

*Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 

імен та інших даних несуть автори. 



VІ міжнародна науково-практична конференція  

«Стратегії глобальної конкурентоспроможності: глобальне партнерство для сталого розвитку» 

60 

 

Список використаних джерел 

1. Захарова О.В. Аналіз трудових показників / О.В. Захарова. – 

Донецьк: ДонНТУ, 2014. – 461 с. 

 

Гавриленко Яна 

аспірантка 

Черкаський державний технологічний університет 

 Черкаси, Україна 

 

СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

Проблеми формування та використання трудового потенціалу підприємств 

особливо актуальні в умовах посилення кризових явищ. Успішна фінансова 

діяльність підприємств в значній мірі залежить від якості і компетентності 

трудового персоналу, який здатний не тільки вирішувати постійно виникаючі 

завдання з управління, виробництва, збуту, маркетингу та фінансів, виявляти 

фактори, що можуть стати причиною неправильних та неефективних 

управлінських рішень, а і розробляти конкретні антикризові заходи щодо 

попередження або виходу суб’єктів господарювання з кризового стану.  

Незважаючи на значну кількість наукових розробок проблеми щодо 

формування та розвитку трудового потенціалу в Україні залишаються 

невирішеними та потребують подальшого дослідження.  

Як невід'ємна ланка сучасної економіки, ринок праці відіграє важливу роль 

в системі відтворення трудових ресурсів. Він виявляє відповідність трудових 

ресурсів потребам суспільного виробництва, оцінює його корисність і 

суспільну значущість; задає напрямки подальшого формування трудового 

потенціалу підприємства. Розвиток трудового потенціалу є проблемою, 

вирішення якої зумовлює можливості соціально-економічного зростання 

суспільства, національної економіки в цілому і окремих її складових. 

Характерною рисою сучасного управління в умовах кризових явищ є визнання 

зростаючої ролі трудового персоналу як на макрорівні так і у системі 

підприємств для підвищення конкурентоспроможності всіх складових його 

розвитку. 

Трудовий потенціал суспільства має якісні і кількісні характеристики. 

Основними показниками якісного оцінювання є психофізіологічний розвиток, 

професійно-кваліфікаційний рівень працездатного населення, соціально-

особистісні характеристики, стан здоров’я.  

Кількісними показниками оцінювання трудового потенціалу є чисельність 

працездатного населення і ресурси робочого часу (потенційний фонд робочого 

часу). Безперечним є ствердження: «чим якісніший людський капітал, тим 

краще працює підприємство». Важливим чинником економічного зростання 

країни, одним з найвагоміших критеріїв, які характеризують сукупний 

трудовий потенціал суспільства, є високий рівень його освіти та достатній 

рівень професійно-кваліфікаційної підготовки. На рівні суспільства ці 
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компоненти можна приблизно оцінити певними узагальненими показниками: 

здоров’я населення, моральність суспільства, творчий потенціал, 

організованість на рівні суспільства, рівень освіти, ресурси робочого часу.  

В структурі трудового потенціалу підприємства, яка являє собою 

співвідношення різних демографічних, соціальних, функціональних, 

інтелектуальних, професійних, морально-психологічних та інших 

характеристик груп працівників і відносин між ними, виділяють різні його 

складові.  

Узагальнений перелік структурних компонентів трудового потенціалу 

свідчить, що більшість науковців із загальної кількості виділяють наступні 

компоненти: кадровий, професійний, кваліфікаційний та організаційний.  

Кадрова складова включає в себе: 

а) професійні знання, вміння і практичні навички, особистісні якості, які 

визначають професійну компетентність працівника (кваліфікаційний 

потенціал); 

б) пізнавальні здібності (освітній потенціал), які можна розглядати з двох 

позицій. Суб’єктивно вони виступають як форма самовираження і задоволення 

індивідуальних потреб особистості, здатність її виконувати певні види робіт і 

об’єктивно є вираженням окремих характеристик, що відображають 

матеріально-технічну і соціально-економічну відтворюваність професійної 

діяльності. 

Професійна структура колективу характеризується змінами в характері і 

змісті праці, яка змінюється внаслідок впливу науково-технічного прогресу, 

який обумовлює появу нових і безперспективність запитів окремих діючих 

професій, ускладнення робіт і підвищення функціонального змісту трудових 

операцій. Тобто, ця структура виступає як свого роду система вимог, що 

пред'являються до трудового потенціалу, яка  реалізована через набір робочих 

місць. 

 Кваліфікаційна структура визначається якісними змінами в трудовому 

потенціалі (зростання умінь, знань, навичок) і відображає зміни в його 

особистісній складовій.  

Організаційна складова трудового потенціалу багато в чому визначає 

ефективність функціонування трудового колективу як системи в цілому і 

кожного працівника зокрема, і з цих позицій безпосередньо пов'язана з 

використанням трудового потенціалу. 

Оскільки в кризових умовах успішна діяльність підприємств в значній мірі 

залежить від наявності якісного трудового потенціалу, кількість його 

структурних компонентів може бути розширена. Так, її можна доповнити 

такою складовою як «можливість трудового потенціалу виявляти ранні 

симптоми кризи та приймати рішення для її попередження або ліквідації». Ця 

складова трудового потенціалу в особливій мірі стосується управлінського 

персоналу, який приймає рішення в ході здійснення господарської діяльності 

підприємства. 

Висновок. Очевидно, що на збереження і зростання трудового потенціалу 

країни впливає підвищення рівня життя на основі збільшення доходів 
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населення. Без наявності на підприємстві висококваліфікованих працівників 

потенціал виробництва та управління підприємством значно погіршується. 

Розробка регулюючих заходів, спрямованих на трудовий потенціал, повинна 

мати під собою теоретичну основу, що акумулює кращі досягнення економічної 

та управлінської думки, визначає придатність існуючих концепцій і моделей до 

сучасних умов, які пояснюють нові явища в сфері праці в умовах антикризового 

управління. Без розуміння стратегічної ролі трудового потенціалу, на сьогодні 

підприємствам неможливо вийти із кризового становища і зайняти своє місце в 

ринкових умовах, створивши при цьому стійкі конкурентні переваги. 
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РЕГІОНАЛІЗМ: СУЧАСНИЙ ВЕКТОР ЗМІН 

 

Регіони України на сучасному етапі розвитку характеризуються наявністю 

таких основних процесів, як посилення глобалізації економіки і її регіоналізації 

в системі міжрегіональних ринкових відносин. Ці процеси супроводжуються 

значними негативними наслідками не лише для цивілізації в цілому, а й для 

держави та регіонів зокрема. Глобалізація економіки проявляється завдяки 

ринку, який об’єднує країни, а регіоналізація розвивається завдяки 

децентралізації господарювання, в свою чергу захищаючи інтереси певного 

регіону від руйнівної дії глобальних процесів та задоволення глобальних 

інтересів. Регіоналізація, враховуючи інтереси регіонів, дає можливість 

ефективно використовувати потенціал регіону та дозволяє інтегруватися в 

світові процеси і зменшити впливи глобалізації. 

Якщо в минулому економіка була в основному стабільною, то на даний час 

спостерігаємо новий регіоналізм, який є результатом глобального процесу 

взаємодії ринку і держави. Це в свою чергу сприяє економічному розвитку на 

http://www.nbuv.gov.ua/
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