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Для визначення комплексного інтегрально-
го показника конкурентоспроможності доціль-
но використовувати ряд економічних показни-
ків, а саме: 

– фінансові показники, згідно яких обчис-
люються відносні результати, враховуючи ком-
плексний характер оцінки діяльності підприєм-
ства. Це дохід власного капіталу та рентабель-
ність продаж. Аналіз динаміки цих показників 
дасть змогу виявити основні напрямки оптимі-
зації виробничої діяльності підприємств-конку-
рентів. 

– маркетингові показники, що використо-
вуються для оцінки результативності діяльності 
підприємства: частка продукту на ринку, частка 
„зірок” і „дійних корів” в сукупному об’ємі ви-
пущеної продукції. 

– інноваційні показники, згідно яких про-
водять порівняння результатів, враховуючи  
характер оцінки. Це, зокрема, частка нових то-
варів у загальній кількості випущеної продук-
ції, експертна оцінка рівня стандарту якості. 

 
 
 
 
 

Україна зазнає дедалі більшого впливу сві-
тових процесів транснаціоналізації виробницт-
ва і капіталу. В першу чергу це стосується га-
лузей, що найбільше інтегровані у світове гос-
подарство. Чи не найголовнішою такою галуз-
зю є транспортування енергоносіїв до європей-
ських споживачів, зокрема російського газу. 
Фактично нині газотранспортна система Украї-
ни перестала бути суто національним виробни-
чим об’єктом, перетворившись на об’єкт пиль-
ної уваги та життєвих інтересів інших держав. 
Підписання українсько-російської міжурядової 
угоди про стратегічне співробітництво у газо-
вій сфері та установчих документів Міжнарод-
ного консорціуму з управління та розвитку  
газотранспортної системи України є цьому під- 

Висновки. Запропонований  підхід до по-
будови інтегрального показника конкурентосп-
роможності має такі переваги:  може викорис-
товуватися для всіх  виробничих підприємств із 
врахуванням їх спеціалізації; враховувати ос-
новні аспекти діяльності підприємства; викори-
стовуватися як інструмент розробки альтерна-
тиви і вибору конкурентної стратегії. Універса-
льність підходу полягає в можливості зміни 
ряду економічних показників, що полегшує йо-
го практичне застосування.   
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твердженням. Тому варто розглянути прояви 
транснаціоналізації виробництва в нафтогазо-
вій сфері у світі та проаналізувати можливі їх 
наслідки для системи управління газотранспор-
тною системою України.  

Як прогнозують експерти Andersen Consul-
ting, до 2015 року в Європі можна буде спосте-
рігати процес об’єднання газової галузі й елек-
троенергетики в єдину європейську енергетич-
ну систему. Зараз на європейському енергорин-
ку відбуваються серйозні структурні зміни, ви-
кликані прийняттям директив Євросоюзу з від-
криття національних ринків газу й електроене-
ргії. ЄС активно підтримує проекти з розвитку 
інфраструктури європейської газотранспортної 
системи: створення інтерконектору, що з’єднує 
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На протяжении всей истории независимой 
Украины постоянно возникают проблемы на газо-
вом рынке. Причин их возникновения достаточно 
много, но самая главная – это почти полная зави-
симость от единственного поставщика газа – Рос-
сии. В данной статье автор анализирует состоя-
ние дел на рынке  газа Украины и возможность по-
явления на этом рынке транснациональных корпо-
раций (ТНК). 

 During the whole history of the independent 
Ukraine, different problems concerning the gas market 
appear regularly. Many reasons of this can be found, 
but the main among them is almost full dependence on 
one gas supplier – Russia. In the very article the author 
is analyzing the condition of the Ukrainian gas market 
and the probability of the multinational corporations’ 
invasion on this market. 
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Великобританію з континентальною Європою; 
будівництво трубопроводу Євро-Магриб для 
перекачування алжирського газу в Європу; бу-
дівництво трубопроводу з Ямалу для транспор-
тування газу з Росії через Білорусь і Польщу в 
Німеччину [3]. 

У сучасних умовах української економіки 
магістральний транспорт газу набуває особли-
вого значення. По-перше, як один із головних 
засобів подавання газу споживачам. По-друге, 
як стаття значних надходжень до бюджету. По-
третє, як джерело проблем у російсько-україн-
ських відносинах через несанкціонований від-
бір російського газу. Натомість газотранспорт-
на система України може принести найбільші 
фінансові надходження до бюджету у разі її 
часткової приватизації. 

Нині з огляду на внутрішні й зовнішні 
причини доречно говорити лише про вибір 
ефективного варіанту участі закордонних ком-
паній в експлуатації української ГТС, а не про 
його реалізацію. Залучення інвесторів очікуєть-
ся як мінімум через два-три роки — цей час 
буде потрібний для вирішення проблем, пов’я-
заних із реалізацією обраного варіанту.  

Такі проблеми властиві не лише Україні й 
більшості країн СНД, а й деяким країнам-пре-
тендентам на вступ до ЄС. По-перше, у зв’язку 
з тим, що низка українських законів прямо за-
бороняє приватизувати ГТС; концесійне зако-
нодавство нерозвинене і лише згадує про мож-
ливість передачі газопроводів у концесію; не-
має програми адаптації українського законо-
давства до стандартів і норм ЄС.  

По-друге, не проведено реструктуризацію 
«газового» сектора, що припускає приватиза-
цію цілого комплексу заходів: створення кон-
курентних умов у сегментах ПЕК; по можливо-
сті відділення транзиту газу від інших функцій; 
підвищення ефективності й незалежності регу-
люючого органу в цій сфері та ін. Фактичне 
перепідпорядкування НКРЕ (котра регулює 
відносини й у нафтогазовому комплексі) не до-
дає цьому найважливішому органу незалежнос-
ті. А  збитки НАК «Нафтогаз України»  не по-
требують будь-яких коментарів.  

По-третє, не закінчено міжнародний аудит 
ГТС і газосховищ.  

По-четверте, не проведено остаточне зві-
ряння боргів за спожитий російський газ і ще 
багато інших проблем (законодавчого характе-
ру в тому числі). 

 Але все ж сьогодні варто говорити про 
недалеку перспективу  часткової приватизації 
ГТС України  транснаціональними корпораціями. 

Термін «транснаціональна корпорація», 
«багатонаціональна компанія» (multinational 
corporation – MNC, multinational enterprise), як 
загальноприйнятий, вживається з 1960 року. За 
визначенням Комісії з транснаціональних кор-
порацій ООН, ТНК – це компаніяяка:  

– яка включає одиниці (підрозділи) в двох 
або більше країнах, незалежно від юридичної 
форми і сфери діяльності;  

– яка оперує у рамках системи прийняття 
рішень, що дає змогу проводити узгоджену по-

літику і загальну стратегію через один або бі-
льше керівних центрів;  

– у якій окремі одиниці (підрозділи) 
пов’язані спільною власністю таким чином, що 
одна (або більше) із них можуть впливати на 
діяльність інших (зокрема, розподіляти інтеле-
ктуальні та інші ресурси, відповідальність за 
результати функціонування і ін.).  

Серед основних причин виникнення ТНК 
експерти називають такі: інтернаціоналізація 
виробництва і капіталу на основі розвитку про-
дуктивних сил, що переростають національно-
державні межі; вивезення капіталу; конкурент-
на боротьба у міжнародному масштабі; необ-
хідність подолання торгових і політичних 
бар’єрів (використання замість традиційного 
експорту дочірніх закордонних компаній для 
проникнення на митні території і внутрішні ри-
нки інших країн); прагнення до отримання над-
прибутків. У останньому випадку додатковий 
прибуток ТНК може бути отриманий за раху-
нок відмінностей, що існують у материнській 
країні та країнах базування підрозділів ТНК, а 
саме: у багатстві і вартості природних ресурсів; 
у кваліфікації робочої сили і рівні заробітної 
плати; у здійсненні амортизаційної політики і, 
зокрема, у нормативах амортизаційних відра-
хувань; в антимонопольному і трудовому зако-
нодавстві; у рівні оподаткування; в екологічних 
стандартах; у стабільності валют тощо. При 
цьому материнськими компаніями застосову-
ються такі важелі контролю над дочірніми 
компаніями та філіями, як переважна частка у 
статутному капіталі, володіння технологічни-
ми, інформаційними, фінансовими, сировинни-
ми та іншими ресурсами, призначення персона-
лу на ключові посади, особливі домовленості 
(наприклад, про забезпечення ринків збуту), а 
також неформальні механізми впливу.  

Усі транснаціональні корпорації мають 
спільні ознаки, що надають їм істотні переваги 
над іншими компаніями. Насамперед можна 
назвати спроможність диверсифікувати діяль-
ність для зниження ризику і пом’якшення нас-
лідків кризових ударів (спочатку материнська 
компанія може прямо або опосередковано до-
тувати дочірні компанії, що виходять на новий 
ринок), можливість впроваджувати гнучку ор-
ганізаційну структуру управління з децентралі-
зацією частини функцій, консолідувати фінан-
сову звітність у рамках усієї системи з метою 
вироблення стратегії сплати найменших подат-
ків (можливість перерозподілу прибутку між 
компаніями, що входять до корпорації, аби 
найбільший прибуток отримували ті з них, що 
користуються податковими пільгами тощо), 
спільне формування ринку та забезпечення мо-
нополії на ньому, можливість зростання і бути 
лідером.  

Проникнення транснаціональних корпора-
цій на територію інших країн зазвичай відбува-
ється шляхом отримання у власність, господар-
ське володіння або оперативне управління ві-
докремленого майна на території цих держав 
відповідно до їх національного законодавства. 
Відбуватися це може як шляхом безпосеред-
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нього придбання підприємств (зокрема з метою 
наступного злиття), так і через придбання акцій 
відповідних структур. Якщо на продаж вистав-
ляється державне майно, воно спочатку має бу-
ти відчужене на умовах, що визначаються 
окремим законодавчим актом країни-володаря 
майна. При цьому ТНК проводять диференці-
йовану політику щодо країн проникнення. У 
розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, 
ТНК, як правило, здійснюють інвестиції у галу-
зі обробної промисловості. В економічно слаб-
кіших країнах найдоцільнішими вважаються 
капіталовкладення у видобувну промисловість, 
нарощування товарного (перш за все сировин-
ного) експорту, розвиток сфери сервісу та по-
слуг. Проникаючи на національний ринок, ТНК 
суттєво впливають на економіку країни, що їх 
приймає. Маючи як позитивний, так і негатив-
ний бік, цей вплив особливо відчутний у краї-
нах зі слабкою або перехідною економікою. [1] 

Серед позитивних впливів ТНК на еконо-
міку країни, що приймає їх на своїй території, 
передусім варто назвати такі: ТНК сприяють 
раціональнішому розподілу наявних ресурсів та 
розміщенню виробництва, завдяки їм активні-
ше поширюються нові технології і товари, ТНК 
сприяють посиленню конкуренції та розширен-
ню міжнародного співробітництва. Водночас, 
негативний влив ТНК на динаміку економіч-
ного зростання країни може бути таким суттє-
вим, що перекриває можливі позитивні ефекти. 
Наприклад, ТНК часто втручаються у сфери, 
що традиційно вважаються сферами державних 
інтересів. З огляду на масштаби діяльності і 
можливі розбіжності інтересів країн базування 
ТНК з інтересами країн, що їх приймають, 
транснаціональні корпорації здатні протидіяти 
реалізації неприйнятної для них економічної 
політики країн, в яких вони здійснюють свою 
діяльність, і навіть дезорганізувати зовнішньо-
економічну сферу країни-партнера в цілому. 
Використовуючи трансфертні ціни, дочірні 
компанії, що діють у різних країнах, ТНК вміло 
приховують прибутки від оподаткування шля-
хом перекачування їх з однієї країни в іншу, 
внаслідок чого бюджетом приймаючої країни 
недоотримуються відповідні кошти. Крім того, 
ТНК здатні встановлювати монопольно високі 
ціни, диктувати інші умови, які зачіпають інте-
реси країн, що їх приймають. Дуже часто дія-
льність транснаціональних корпорацій характе-
ризується хижацькою експлуатацією природ-
них і трудових ресурсів відповідної країни. 
Дбаючи про захист власних інтересів, ТНК, як 
правило, концентрують наукові дослідження і 
технічні розробки в країні базування, у резуль-
таті чого країни, що їх приймають, стають 
менш науково, технічно та технологічно розви-
нутими порівняно з країнами, в яких розташо-
вана материнська компанія корпорації.  

За цих умов національний капітал здатний 
витримати конкуренцію з ТНК тільки в тому 
випадку, якщо він сам структурується в потуж-
ні фінансово-промислові утворення, адекватні 
міжнародним аналогам, і може провадити акти-
вну зовнішньоекономічну політику.  

Загалом за прогнозами, у майбутньому 
нафтогазова промисловість стане галуззю з 
надзвичайно високим ступенем концентрації 
капіталу й виробництва, практично перебу-
ваючи у руках незначної кількості домінуючих 
міжнародних гігантів, що здійснюватимуть 
розвідку, видобуток та транспортування вугле-
воднів у найвіддаленіші кутки планети для за-
безпечення відповідності пропозиції попиту, 
істотне збільшення якого очікується до 2020 р.  

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) в 
економіці України має виняткове значення, 
оскільки визначається істотною бюджетофор-
муючою роллю нафтогазової сфери та великою 
потребою в енергоносіях через значну концен-
трацію енергоємних виробництв. Разом з тим 
вітчизняна нафтогазова галузь є досить про-
блемною внаслідок обмеженості власних запа-
сів газу та нафти, дестабілізації роботи нафто-
переробних підприємств після розпаду СРСР та 
нерозвиненості внутрішнього ринку нафтопро-
дуктів. Приватизаційні процеси у ПЕК призве-
ли до приходу на український нафтовий ринок 
великих, передусім російських, ТНК [4]. Домі-
нування російських нафтогазових компаній зу-
мовлено традиційною роллю Росії як основного 
експортера вуглеводнів в Україну, геополітич-
ним розташуванням України як транзитера ро-
сійських енергоносіїв до країн Європи, а також 
активною експансіоністською політикою росій-
ських ТНК щодо придбання потужностей, зок-
рема нафтопереробних, у країнах СНД та Схід-
ної Європи. 

Інтереси іноземних ТНК в Україні поляга-
ють також у можливостях використання украї-
нської системи магістральних нафтогазопрово-
дів для транспортування вуглеводневої сирови-
ни та нафтопродуктів до країн Європи. При 
цьому вони намагаються встановлювати свої 
«правила гри» і визначати нафтотранзитну по-
літику України.  

Аналогічну політику здійснює «Газпром», 
який є найбільшим постачальником газу в 
Україну та через її територію до країн Європи. 
Крім газової сфери, присутність «Газпрому» 
спостерігається в нафтовій, хімічній, алюмініє-
вій промисловості, а також у виробництві труб, 
авіа- і машинобудуванні України. 

На жаль, нестабільна економічна ситуація, 
неплатежі в економіці та ПЕК, високий рівень 
податкового тиску, постійна зміна законодавст-
ва в енергетичній сфері, значні борги держави, 
неадекватність цін та тарифів на енергоносії 
собівартості їх видобутку та виробництва, не-
прозорі правила гри на енергетичних ринках, 
повільна приватизація підприємств ПЕК від-
штовхують інвесторів від України. Подальша 
невирішеність цих та інших питань, більшість з 
яких лежить поза ПЕК і є загальнодержавними, 
позбавить підприємства енергетики перспектив 
на майбутнє.  

Потрібно вже сьогодні зрозуміти необхід-
ність структурних реформ у ПЕК, оскільки 
Україна не готова до будь-якої форми співробі-
тництва із закордонними компаніями щодо 
ГТС. Однак, можна зробити висновок про пе-
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ревагу варіанту часткової  приватизації газо-
транспортної системи (ГТС) перед іншими за-
собами участі іноземних інвесторів у роботі 
ГТС і намітити низку заходів для її реалізації. 
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Актуальність проблеми. Для того, щоб 
трудова діяльність людей була раціональною та 
ефективною, вона повинна належним чином 
організовуватись. Організація праці (ОП) – це 
спосіб поєднання безпосередніх працівників 
професорсько-викладацького складу та навча-
льно-допоміжного персоналу із засобами мате-
ріально-технічної бази з метою створення спри-
ятливих умов для одержання високого рівня 
рейтингових показників у навчальному процесі. 

ОП є об’єктивною необхідністю і невід’єм-
ною складовою трудової діяльності людини, що 
сприяє вдосконаленню всіх процесів праці, ви-
робничих структур для досягнення найвищої 
ефективності навчання. Відповідно, проблема її 
формування за останні роки вийшла на перший 
план і є важливим елементом управління пер-
соналом організації, що пов’язано, перш за все, 
з необхідністю підвищення ефективності вико-
ристання трудового потенціалу працівників, 
оптимізації їх чисельності і професійного скла-
ду, а також своєчасним коригуванням вимог до 
персоналу.  

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретико-методологічні положення та 
прикладні механізми формування системи ор-
ганізації праці знаходяться під постійною ува-
гою науковців і практиків. Зокрема в публікаці-
ях І.В.Багрової, О.В.Дячун, С.Л.Решміділової 
[2; 4; 6] приділяється особлива увага вдоскона-
ленню власне організаційних аспектів. Разом з 
тим, в силу відомих причин, залишається за 
полем зору і потребують нагального вивчення 
питання  впровадження необхідних заходів  для 

2 Нафта і газ України: Збірник наукових 
праць. – К.: Нора-Прінт, 2002. 

3 Саприкін В. Майбутнє газотранспорт-
ної системи України: орендувати не можна 
приватизувати // Деркало тижня. – 23 грудня 
2000 р. 

4 Саприкін В. Стан та перспективи між-
народного співробітництва України в енерге-
тичній сфері // Дзеркало тижня. – 14 жовтня 
2000 р. 

 
 
 
 

покращання використання потенціалу робочої 
сили, щодо формування матеріально-технічної 
бази та розроблення оптимальних планів на-
вчального процесу. 

Метою статті є аналіз та оцінка особливо-
стей організації праці, узагальнення практики, 
наявного досвіду у формуванні покращання 
навчального процесу та визначення основних 
шляхів вдосконалення організації і нормування 
праці в закладах освіти. 

Викладення основного матеріалу. Ефек-
тивність роботи з організації і нормування пра-
ці багато в чому залежить від якості розроблю-
ваних планів і їх виконання. Для оцінки рівня 
організації праці слід проаналізувати такі на-
прямки: 

– планування питомої ваги працівників, 
праця яких нормується за міжгалузевими, галу-
зевими і іншими прогресивними нормативами; 

– рівень комп’ютеризації і матеріально-
технічного забезпечення робочого місця; 

– впровадження систематичного підви-
щення кваліфікації кадрів; 

– вплив різних умов праці, тобто чинників 
зовнішнього середовища, що впливають на 
здоров’я та працездатність людини в процесі 
праці, а саме: санітарно-гігієнічних, безпеки, 
інженерних, психологічних, економічних, соці-
альних та естетичних.  

Оскільки праця є процесом взаємодії пер-
соналу з матеріально-технічною базою, чинни-
ки покращання навчального процесу за змістом 
можна поділити на три групи [2]: 

– матеріально-технічні; 
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Рассматриваются главные направления орга-
низации труда. Определяются пути ее дальнейшего 
улучшения, факторы улучшения учебного процесса и 
другое в контексте формирования программ учеб-
ных заведений. 

 The article considers the main directions of labour 
organization. There have been determined the methods 
for its further improvement, factors of educational proc-
ess improvement and other things in the context of mak-
ing curricular for educational establishments. 

 
 


