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ситуації; 5) здійснення комплексної податкової реформи, що передбачає 

поширення оподатковуваної бази з одночасним скороченням розмірів по-

даткових ставок; 6) реформування національної системи бухгалтерської 

звітності для її спрощення й уніфікації; 7) активізація державного конт-

ролю за результатами господарської діяльності. 

Отже, детінізація економіки – створення такого інституційного сере-

довища в країні, де тіньова економіка стала б економічно невигідною. Ін-

ституційні перетворення мають здійснюватись у спосіб максимального 

врахування інтересів суб’єктів господарювання за сприятливих для лега-

льної економічної діяльності умов. 

 
Тимченко Ю. 

ХІБС УБС НБУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Процес глобалізації нині є ключовим процесом у розвитку світової 

економіки кінця ХХ – початку ХХІ ст. та однією з найактуальніших про-

блем, оскільки характеризує стан і розвиток сучасної економічної систе-

ми. Розвиток ринкової економіки в Україні диктує необхідність установ-

лення тісніших взаємовигідних зв’язків з іншими державами, активної 

участі в процесах міжнародної економічної інтеграції та глобалізації, але 

сучасний рівень конкурентоспроможності більшості вітчизняних підпри-

ємств не дає змоги успішно конкурувати з іноземними фірмами. 

Мета дослідження – проаналізувати й обґрунтувати сутність конку-

рентоспроможності українських підприємств, розробити шляхи її підви-

щення за умов глобалізації. 

Сьогодні процес глобалізації для України є неминучим. Україна 

вступила до Світової організації торгівлі, де діють закони виживання 

найсильнішого та найбільш конкурентного виробника. Для виходу на мі-

жнародний ринок підприємство повинно насамперед досягти певного рі-
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вня ефективності своєї роботи, який можна вимірювати за допомогою 

показників якості продукції, величини прибутку й рівня рентабельності. 

Однією з необхідних умов забезпечення конкурентоспроможності підп-

риємства є запровадження системи якості з наступною сертифікацією. 

Висока якість продукції, послуг і робіт – основа для забезпечення конку-

рентоспроможності та динамічного розвитку підприємств. 

Отже, для динаміки розвитку України за умов глобалізаційних про-

цесів конкурентоспроможність підприємств має велике значення. Лише 

застосування комплексних заходів може вивести українську продукцію 

на високий рівень конкурентоспроможності. Українські підприємства 

мають потенціал і можливість до підвищення ролі конкурентоспромож-

ності їхньої продукції, а значить, і до досягнення провідних, домінантних 

позицій на українському ринку. 

 
Троян В. 
ХНАГХ 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 

Региональная политика в Украине на сегодняшний день находится 

на этапе своего становления как в социально-экономическом, так и в эко-

логическом аспекте, поскольку не найдены решения многих проблем 

пространственного развития страны. Существует несколько подходов к 

выявлению диспропорций, отличающихся системой используемых пока-

зателей и методами определения межрегиональных и межотраслевых де-

формаций развития регионов. В частности, для оценки уровня социально-

экономического развития регионов рекомендуется использовать показа-

тели, характеризующие: объем реализованной промышленной продукции 

и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (рис. 1). 

 


