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РОЗВИТОК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМТСВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Досліджено розвиток експортно-імпортної діяльності підприємств України та на-
дано пропозиції щодо її вдосконалення в сучасних умовах господарювання.

Исследовано развитие экспортно-импортной деятельности предприятий Украины и
предоставлены предложения относительно его совершенствования в современных
условиях хозяйствования.

Investigate the development of export-import activities of Ukraine and provided suggestions
for improvements in current economic conditions.

Для України, як індустріальної держави і потенційного експортера сіль-
ськогосподарської продукції на світовий ринок, дуже важливим є питання ви-
знання її, як рівноправного партнера.

На даний момент ситуація в експортному виробництві на території Украї-
ни не відповідає не тільки експортному потенціалу країни, але й господарсько-
технологічній структурі, галузевому розподілу і рівню кадрового корпуса
[1.с.156].

При наявності великого наукового потенціалу майже відсутній експорт
високотехнологічної продукції наукомісткого виробництва. Нераціональне і
територіальне розміщення потужностей, що забезпечують експорт, – більш 50%
експорту України дають Донецька, Луганська, Дніпропетровська й Одеська об-
ласті.

Ключовим моментом експортно-імпортної стратегії є формування розви-
тку експортної бази, що пропонує на експорт конкурентоздатні товари, послуги
і технології. Експорт повинний бути стійким джерелом росту національного
доходу, ефективним заходом реалізації конкурентних переваг національної еко-
номіки на світовому ринку[2.с.234].

Основні перешкоди для розвитку експортно-імпортних операцій, які
склалися сьогодні в Україні, – це суперечливість і неповнота чинних нормати-
вно-правових актів; надмірна зарегульованість ряду економічних процесів ор-
ганізаційних процедур; відсутність системи фінансування і кредитування; не-
визначеність податкового законодавства; нерозвинутість ринкової інфраструк-
тури; відсутність внутрішніх мотивацій для інвестицій і впровадження нових
технологій. Розв'язання цих проблем сприятиме подальшій інтеграції українсь-
ких підприємств у ЄС .

Таким чином, найважливішими факторами успіху українських компаній
на зовнішніх ринках, на наш погляд, можна визначити наступне:

- формування чітких цілей і пріоритетів міжнародної спеціалізації та зо-
внішньоекономічної політики;

- розробка сучасних міжнародних маркетингових програм, які б ефекти-
вно поєднували світові досягнення у сфері маркетингу з досвідом експортно-
імпортної діяльності України;

- визначення сильних і слабких позицій українських виробників у між-
народному середовищі;

- підготовка обґрунтованих бізнес-планів виходу та присутності україн-
ського бізнесу на міжнародних ринках;

- створення українських торгових марок, які б легко ідентифікувалися та
пізнавалися на зарубіжних ринках.

Отже, ефективна експортно-імпортна політика держави повинна спира-
тися на збільшенні експортної складової та скорочення некритичного імпорту.
Оцінка ефективності функціонування української економіки потребує якісного
визначення співвідношення основних видів продукції, що експортується, до
загального обсягу їх виробництва в Україні.
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СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УСУНЕННІ
РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В

МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІКУ

Наведено результати досліджень факторів невизначеності у процесі прийняття рішень
щодо здійснення ринкових трансакцій. Розглянуто особливості інформаційної праці як



одного із видів професійної діяльності. Проаналізовано вплив суб’єктивних факторів на
обсяги інформаційних витрат в економіці.

Приведены результаты исследований факторов неопределенности в процессе приня-
тия решений относительно осуществления рыночных трансакций. Рассмотрены
особенности информационного труда как одного из видов экономической деятельно-
сти. Проанализировано влияние субъективных факторов на объемы информационных
издержек в экономике.

The results of uncertainty factors investigation by decision making in performing market
transaction are given. The peculiarities of information work as a kind of professional occupa-
tion are considered. The influence of subjective factors on information costs is analyzed.

На глобальні економічні інтеграційні процеси впливають виробництво,
розповсюдження й застосування інформації та знань. Будь-який економічний
агент використовує інформаційні ресурси у своїй діяльності, причому є суттєва
частка таких агентів, предметом праці яких є лише інформація. Виокремлення
інформаційної праці від інших видів праці пов’язане зі специфікою її змісту, обу-
мовленою низкою особливостей інформаційного процесу. Відповідно до держав-
ного класифікатору України ДК 003-95 до таких професій слід віднести наступні:
менеджер, професіонал, фахівець і службовець. Отже, інформаційне забезпечення,
що використовується для усунення ринкової невизначеності, є основоположним
для функціонування економічної системи, інтегрованої в міжнародний економіч-
ний процес, а якість цього забезпечення стає першочерговим чинником у її стано-
вленні.

У процесі споживання інформаційні ресурси перетворюються на інформа-
ційні витрати. Відповідно до функціонального призначення інформаційні витрати
можна розділити на капітальні та поточні. Джерелом інформаційних витрат у
суб’єкт-об’єктних відносинах є невизначеність природничо-технічного оточення
суб’єкта, а у суб’єкт-суб’єктних відносинах – асиметрія інформації.

В розрізі економічної теорії розрізняють два основні види невизначеності: кі-
лькісна (цінова) і якісна. Цінова невизначеність в процесі інформаційного обміну
легко усувається технічними засобами за допомогою новітніх технологій, що потре-
бує значно менших витрат, ніж усунення якісної невизначеності, обумовленої бага-
томірністю якісних характеристик та суб’єктивним їх оцінюванням.

Останнім часом обсяги інформації, що використовується економічними
агентами всього світу, стрімко зростають, проте значна її частка залишається
невикористаною. Головна причина полягає в обмеженій швидкості переробки
інформації людським мозком. Крім того на інформаційному ринку діють
суб’єктивні фактори, пов’язані з поняттям асиметричності інформації, що знач-
но впливають на структуру витрат та втрат від інформаційної діяльності, а саме:
приховані дії, моральні ризики, культурне різноманіття, несприятливий вибір,
корупція та самовизначення. Саме на зниження асиметричності інформації у її

специфічній для ринкової трансформації формі, якою є інституціональна аси-
метрія повинні бути направлені інституціональні перетворення.

В цілому широке впровадження інформаційних технологій вітчизняни-
ми виробниками має позитивний ефект у вигляді підвищення конкурентоспро-
можності їх продукції на світових ринках.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Показано влияние глобализации на сферу науки и образования. Выявлены положи-
тельные и отрицательные последствия внедрения Болонского процесса в Украине.
Раскрыто влияние глобализации на миграцию высококвалифицированных кадров.
Предложены рекомендации по нейтрализации негативных эффектов данного про-
цесса.

Показано вплив глобалізації на сферу науки та освіти. Виявлено позитивні та нега-
тивні наслідки впровадження Болонського процесу в Україні. Розкрито вплив глоба-
лізації на міграцію висококваліфікованих кадрів. Запропоновано рекомендації по ней-
тралізації негативних ефектів даного процесу.

Influencing of globalization on an area is shown sciences and educations. The positive and
negative consequences of introduction of the Bologna process in Ukraine are exposed. Influ-
ence of globalization on migration of highly skilled shots is exposed. Recommendations on
neutralization of negative effects of this process are offered.

Прогресс развития человеческого сообщества в последней трети двадца-
того века привел к появлению глобализации. Глобализация – объективный
процесс усиления взаимосвязей и взаимозависимостей во всех сферах жизне-
деятельности человека, в том числе в науке и образовании. Воздействие глоба-
лизации на систему образования коснулось, прежде всего, стратегий развития
международных отношений между учебными заведениями, проблем трансна-
ционального образования, международных гарантий качества образования,
региональной и межрегиональной кооперации, информационных и коммуни-


