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покращило технічне забезпечення, використовує нові сільськогосподарські 
технічні засоби, інформаційні технології, покращились умови праці 
робітників. 

Отже,стосовно особливих умов по реалізації і обмеженню даного 
проекту в плані ліцензування по виду діяльності то законодавством України 
обмежень не передбачено. Підприємство не має перешкод , так як в 
теперішньому часі сільське господарство одне із пільгових видів діяльності і 
підтримується державою. Залежність потенціалу сільськогосподарського 
підприємства від зовнішніх чинників напряму впливає й на інвестиційні 
надходження, а отже, на прибуток. 
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДЕВАЛЬВАЦІЇ ГРИВНІ  
І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЦЬОГО ЯВИЩА 

 
Актуальність теми. На даному періоді розвитку наша країна 

переживає деякі економічні негаразди, які виявляються у девальвації 
національної валюти – гривні. Девальвація – зниження курсу національної 
валюти по відношенню до іноземних валют або міжнародних 
розрахункових одиниць [1]. Відображає зниження купівельної 
спроможності національної валюти щодо іноземних валют.  

Ступінь досліджуваності проблеми. Розробці теорій валютного 
курсу присвячені праці таких видатних вчених, як Д. Рікардо, І. Фішер, Дж. 
М. Кейнс, А. Хансен, Ф. Грехем, М. Фрідмен, Р. Манделл. Ними сформовані 
методологічні засади регулювання валютного курсу як складової частини 
валютної політики. Особливості, проблеми курсоутворення в Україні та його 
вплив на економіку ґрунтовно вивчалися В. Гейцем, А. Гальчинським, 
В. Міщенком, О. Береславською; проблеми становлення та функціонування 
вітчизняного валютного ринку розкриті у дослідженнях О. Васюренка, 
С. Єгоричевої, З. Михайліва, Е. Баринова, С. Лаврова; валютні кризи були 
предметом наукових досліджень В. Шевченка, Ж. Сапіра, С. Страшека, 
Т. Ягріча, Ю. Руденка та інших вчених.  

Мета дослідження. Метою цього дослідження є розкриття 
наслідків девальвації та виявлення методів подолання нестабільності 
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національної валюти. 
Сутність дослідження. З’ясування поняття девальвація це перший 

крок до визначення самих наслідків цього явища. Серед наслідків 
девальвації гривні виділяють як позитивний так і негативний вплив на 
економічний стан країни. 

Серед позитивних наслідків можна виділити збільшення попиту на 
товари вітчизняного виробництва всередині самої держави [2].  Тобто при 
девальвації гривні ціни на імпортовані товари нестабільно високі і тому 
населення обирає більш дешевий товар. Зазвичай більш дешевий товар це 
саме вітчизняний. Таким чином, при нестабільності національної валюти 
населення починає обирати відчизняного виробника, тим самим 
підтримуючи його.  

Також серед позитивних наслідків девальвації відзначають зниження 
темпів витрачання золотовалютних резервів держави, як наслідок 
девальвації [2].   

Стимуляція експорту також один з «плюсів» девальвації 
національної валюти. При експорті товару виробник обмінює отриману 
іноземну валюту на свою знецінену, чим отримує, так званий, 
девальваційних дохід. 

Не дивлячись на стільки позитивних рис девальвації національної 
валюти, все ж таки це досить важке для економіки явище, яке сильно б’є по 
купівельній спроможності населення. 

Серед основних негативних наслідків девальвації є провокація 
інфляції. Тобто, темпи інфляції збільшуються через те, що через 
здешевлення вітчизняної продукції виробники просто збільшують ціни на 
внутрішньому ринку [3].  Також відбувається обмеження на імпорт через 
підвищення цін на нього. Страждає і населення і підприємства, яким 
необхідна закупівля іноземної технології, сировини, тощо. 

Також девальвація веде за собою знецінення вкладів у національну 
валюту, тобто люди знімають з банків свої грошові кошти. 

В країні з швидкими девальваційними процесами знижується розмір 
пенсій та соціальних витрат, через що знижується купівельна спроможність 
населення. 

Основні висновки. Таким чином, через девальвацію довіра до 
валюти, яка знецінюється, природно втрачається, і це, у найтяжчих 
випадках, може призвести до дефолту. На поточному етапі завданням НБУ 
має бути згладжування надмірних курсових коливань і напрацювання нових 
правил роботи на валютному ринку в умовах гнучкого курсоутворення, 
формування системи інструментів страхування від валютних ризиків, 
цілеспрямоване формування довіри до дій НБУ на валютному 
ринку,нарощування міжнародних резервів до безпечного рівня. 
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ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
 На сучасному етапі розвитку економіки України економічне 

управління підприємством є важливою складовою розвитку 
підприємництва, оскільки розвиток приватного бізнесу є одним із основних 
напрямів розвитку економіки країни. 

Ефективна діяльність підприємств, стабільні темпи їх роботи і 
конкурентоспроможність  в сучасних економічних умовах визначаються 
якістю управління фінансовими ресурсами. Необхідним для підприємств є 
формування достатніх фінансових ресурсів для розвитку підприємства, 
пошуку нових джерел фінансування, використання нових фінансових 
інструментів, що забезпечать платоспроможність, ліквідність, прибутковість 
і оптимальне співвідношення власних і позикових джерел фінансування 
господарюючих суб'єктів. Комплексна оцінка економічного управління 
підприємств допоможе вчасно виявити та вирішити наявні проблеми в 
діяльності підприємств. Для виконання даного завдання необхідна 
побудова оптимальної моделі фінансування активів на підприємстві, що 
забезпечить подальший розвиток підприємства.  

Отже, ефективність підприємства залежить від організованої системи 
управління, що обумовлює необхідність пошуку найбільш дієвих способів 
стабілізації діяльності шляхом формування системи економічного 
управління підприємством. Дослідження і вдосконалення системи 
економічного управління підприємствами сприятиме швидкому та 
ефективному впровадженні нових механізмів управління, які відповідають 
сучасним потребам. 

Напрямками вдосконалення системи економічного управління 
підприємствами мають стати: 

- використання системного підходу до управління персоналом: 
вдосконалення організаційної структури підприємства, встановлення 
оптимальної чисельності та структури управління апарату підприємства; 

- оптимізація системи управління витратами: необхідно виявляти 
існуючі проблеми формування та контролю витрат на підприємстві; 
формувати моделі управління витратами; 

- управління системою планування, обліку і контролю: застосування 
сучасних програмних засобів; розвиток комп'ютерних мереж зв'язку, 

організація фінансового менеджменту, бюджетування, управління 
фінансовими потоками та витратами. Оборотні активи підприємств повинні 
фінансуватися за рахунок короткострокових зобов’язань, а необоротні – за 
рахунок довгострокових зобов’язань та власного капіталу. Основним у 
цьому напрямку є вдосконалення моделі фінансування активів. 


