
226 

Отже, фінансовий потенціал є критеріям, який визначає здатність 

підприємства до пристосування при змінах економічної кон’юктури, адже, саме він 

відіграє вагому роль у спроможності підприємства генерувати необхідний обсяг 

позитивних грошових потоків, бути інвестиційно привабливим, ліквідним та 

фінансово надійним. За результатати проведеного дослідження можна 

стверджувати, що процес формування фінансового потенціалу підприємства є по 

своїй сутності складним явищем, котре залежить від багатьох факторів, які в 

основному контролюються суб’єктом господарювання. При оцінюванні 

фінансового потенціалу підприємства беруться до уваги показники ефективності 

використання існуючих фінансових ресурсів та стратегічні напрямки розвитку 

бізнесу. Проте, через значну залежність фінансових можливостей підприємства від 

змін в економічному середовищі, необхідно враховувати вплив факторів, які чинять 

вплив на формування і використання фінансового потенціалу. 
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ПРИЧИНИ ОБОРОТУ КОНТРАФАКТУ НА РИНКАХ УКРАЇНИ  

 

Проблема контрафакту в сучасній Україні стоїть дійсно гостро. Вона завдає 

збитку економіці держави, збиток престижу країни, підриваючи у тому числі і 

інвестиційний клімат, збиток власникам авторських прав на продукцію і прав на товарні 

знаки, нарешті, збиток здоров'ю споживачів. Проте ні держава, ні суспільство ці 

проблеми, схоже, серйозно не сприймає. Навпаки, як це ні парадоксально, громадяни, 

причому як бідних, так і цілком забезпечених категорій, готові придбавати підробки. 

Наявні дослідження [1-3; 5-8] чітко визначають, що забезпечення захисту прав 

інтелектуальної власності - це одне з основних завдань державного регулювання 
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економіки. Аналіз наявних досліджень в цій царині [1], дозволяє виокремити три 

головні причини наявності порушень прав інтелектуальної власності в нашій країні.  

Перша причина пов’язана з бажаннями і можливостями (ціною продукції і 

добробутом покупців). Якісні і фірмові продовольчі і особливо непродовольчі товари 

коштують дорого. Ціни часто не просто схожі з європейськими і американськими, але 

досить часто перевершують їх в рази. В той же час про доходи українців цього сказати 

не можна. А "почувати себе людиною" хочеться. Звідси вимушена любов до підробок. 

Французьке поняття faire montrer - краще здаватися, ніж бути - у нас звучить дещо по-

іншому: якщо не можеш бути, так хоч би здаватися. До того ж український менталітет 

дуже ласий до всіляких статусних речей, автомобілів, посвідчень і т. п.  

Друга причина пов’язана з суттєвим комерційним ризиком отримати не ту 

продукцію, за яку заплачено гроші (контрафакт). Певних гарантій не нарватися на 

підробку (як з боку держави, так і з боку бізнесу) в любій галузі економіки нашої країни 

немає. Причому це відноситься як до товарів широкого вжитку, так і до промислової 

продукції. Самостійно розпізнати підробку украй важко, а іноді взагалі неможливо без 

спеціальної експертизи (особливо це стосується товарів дорогих цінових категорій).  

Третя причина це відсутність у осіб, причетних до процесів комерціалізації 

інтелектуально-інноваційних технологій (продуцентів, поставщиків, продавців і т.п.), 

що виготовляють (поставляють, реалізують, обслуговують) підробки, відчуття 

невідворотності покарання за порушення в сфері виключних прав. 

Якщо об'єднати усі ці три причини, сприяючі зростанню і розвитку 

контрафактної економіки, то висновок напрошується дуже простій: доки держава не 

зробить боротьбу з цим явищем одним з пріоритетів своєї внутрішньої політики, а 

суспільство не почне жаліти себе і не допоможе йому в цьому, усі розмови так і 

залишаться розмовами. 

Таким чином, в уряду будь-якої держави, що розвивається, є два варіанти: або і 

надалі закривати очі на виробництво контрафакту і вічно залишатися сировинним 

придатком, або почати контролювати дотримання інтересів вітчизняних і зарубіжних 

правовласників, заохочуючи інвестиції у високотехнологічне виробництво і поступово 

наближаючись до заповітного статусу розвиненої країни. Цей висновок в найбільшій 

мірі стосується і України. 
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МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

 

Процеси реструктуризації в українській економіці активно використовується в 

багатьох сферах виробничо-комерційної діяльності. Термін «реструктуризація» 

використовується разом з цілою низкою таких споріднених понять, як «реформування», 

«реорганізація» «трансформація», «реструктурування» і т.п. [1-11]. 

Основним недоліком існуючих багаточисельних визначень, по нашу думку, є 

неможливість відділити реструктуризацію інших понять, використовуваних для  


