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розроблення універсальної методики й визначення ключових чинників, 
що впливають на привабливість підприємства для потенційних інвесто-
рів. До таких чинників належать показники діяльності, що незалежно від 
галузі характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання, оскіль-
ки на інвестора в процесі прийняття рішення найбільше впливають саме 
такі показники. Для кожного з таких показників слід визначити резерви 
та ступінь їх впливу на інвестиційну привабливість підприємства, що 
дасть змогу визначити загальні наслідки під час використання потенціалу 
кожного. За результатами цього аналізу можна виділити напрями підви-
щення інвестиційної привабливості підприємства згідно зі ступенем 
впливу кожного чинника на її рівень. 

Отже, можна сказати, що сучасний стан економіки нашої держави не є 
привабливим для іноземних інвесторів, оскільки відсутні належні умови для 
здійснення капіталовкладень у промислові підприємства. Для підвищення 
рівня інвестиційної привабливості підприємств України потрібно визначити 
ключові чинники, що будуть характеризувати їх загальний фінансовий стан, 
і детально опрацювати шляхи їх використання. Раціональний підхід до 
розв’язання цих завдань і контроль за цим забезпечить українським підпри-
ємствам сталий розвиток та позитивно вплине на економіку країни, що під-
вищить соціально-економічний рівень життя населення. 

 
Чемерис А. 

НТУ «ХПИ» 

ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 

 У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

На сучасному етапі суспільного розвитку значну роль для економіки 
кожної окремої країни і світу в цілому відіграє світове господарство – 
глобальна система господарств держав і недержавних утворень, що 
пов’язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою в різних 
формах. 

Україна як молода суверенна держава не має достатнього досвіду 

налагодження економічних зв’язків з країнами світу. Це пояснюється 

тим, що вона була частиною єдиного народногосподарського комплексу 
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СРСР і брала участь переважно в соціалістичному розподілі праці. Розбу-

дова сучасної незалежної України об’єктивно потребує входження її у 

світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових ві-

дносин, на принципах рівноправності та взаємної вигоди у співпраці. Але 

є деякі проблеми, які заважають цьому. Серед них: скорочення фізичних 

обсягів виробництва внаслідок кризових явищ в економіці, недостатня 

інвестиційна діяльність, стійке падіння продуктивності праці, величезний 

дефіцит бюджету, значний зовнішній борг України, дискримінаційна по-

літика деяких держав стосовно України, низький соціально-економічний 

ефект від діяльності спільних підприємств тощо. 

До основних загроз економічної безпеки в Україні можна зарахувати 

тенденцію скорочення внутрішнього валового продукту. У третьому ква-

рталі 2012 р. ВВП знизився на 1,3 % порівняно з третім кварталом 2011 р. 

Це означає послаблення технологічного й науково-технічного потенціалу, 

залежність економіки країни від внутрішніх чинників, дезінтеграцію еко-

номіки, зниження виробництва, зубожіння населення.  

Економічних проблем в Україні накопичилося багато, але її стано-

вище не безнадійне. Із метою покращення стану економічної безпеки 

України потрібно створити умови для: 1) економічної незалежності шля-

хом досягнення ефективності виробництва та якості продукції, які забез-

печуються конкурентоспроможністю бізнесу, для цього необхідна реаль-

на економічна свобода населення; 2) стабільності та стійкості, тобто за-

хисту власності в усіх її формах, створення прозорих умов і гарантій для 

підприємницької активності; 3) здатності до саморозвитку й прогресу на 

підставі створення сприятливого клімату для інвестицій та інновацій, по-

стійної модернізації виробництва, підвищення професійного, освітнього й 

загальнокультурного рівня працівників. 

Україна повинна визначити свої пріоритети за всіма напрямками й 

на всіх рівнях суспільства й господарства для включення в сучасну світо-

ву економіку, спрогнозувати свою роль у світовому розподілі праці й не-

ухильно розвивати виділену стратегічну спеціалізацію.  


