
 

1)Прагнення до змін, підпри-

ємство майбутнього здатне 

змінюватися швидко й успіш-

но  

2)Інновації, що перевершу-

ють уяву споживачів. Підпри-

ємство майбутнього перевер-

шує очікування все більш ви-

могливих споживачів.  

3)Глобальна інтеграція. Підп-

риємство майбутнього інтег-

рується з метою ви-користан-

ня можливостей сучасної 

економіки.  

4)Радикалізм. Підприємство 

майбутнього радикально пе-

ретворює свою бізнес-

модель, усуваючи основу для 

конкуренції. 

5)Соціальна відповідаль-

ність, що виходять за рамки 

звичайного благодійництва.  

Ознаки підприємств, 

необхідні для успіху в 

майбутньому: 
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Минуле 
Створювати 

майбутнє не зна-

ючи минулого, 

неможливо. За 

існування Радян-

ськоо Союзу на території  Тер-

нополя було розташовано і фу-

нкціонувало багато підпри-

ємств, осно-

вними з 

яких були 

Комбайно-

вий заод, 

ВАТ ―Ватра‖, Текстерно. Ці 

підприємства забезпечували 

роботою велику кількість жи-

телів Тернополя і навколишніх 

сіл,селищ. Це в свою чергу і 

сприяло роз-

витку інфра-

с т р у к т у р и 

міста. 

Сьогодення 
Після розпаду Радянського Союзу ці 

підприємства були закриті через  відсут-

ність належної підтримки з боку України як 

держави, яка почала фор-

муватися.  І цей час ви-

никло таке явище як 

«заробітчанська»  емігра-

ція яка розпочалася у 

90-х роках. Її головна причина — економіч-

на скрута перехідного періоду в Україні. 

Проте якщо на початку 90-х виїзди на заро-

бітки за кордон зумовлювалися зупиненням 

підприємств, багатомісяч-

ними затримками з випла-

тою заробітної платні, зро-

стаючим безробіттям, то 

нині їхньою метою у біль-

шості випадків є підви-

щення добробуту, вирішення житлового 

питання, фінансування навчання тощо. Вна-

слідок певного покращення 

економічної ситуації, без-

робіття та невиплати зар-

платні втратили значення 

основних ―виштовхуючих‖ 

факторів. Натомість виїзди-

ти за кордон примушує ситуація, коли ро-

боту знайти можна, проте прожити на за-

пропонований заробіток неможливо, а вирі-

шити життєво важливі матеріальні пробле-

ми – й поготів. 

Майбутнє 
Я сподіваюсь, що дії влади 

сприятимуть поліпшенню економіч-
ної ситуації, зокре-
ма інвестиційного 
клімату, умов підп-
риємницької діяль-
ності, а також збі-
льшенню кількості 

добре оплачуваних робочих місць 
(нам потрібні не просто нові робочі 
місця, а саме доб-
ре оплачувані). Та-
кого роду позитивні 
зрушення, безумо-
вно, сприяли б ско-
роченню масштабів 
трудової міграції, поверненню на 
Батьківщину частини тих, хто три-
валий час працює за кордоном.  

Нам потрібно будувати нові за-
води, які  будуть актуальні для роз-
витку суспільства, що в свою чергу 
дасть поштовх для розвитку  Тер-
нополя. 
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