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DEVELOPMENT OF PROTECTIVE FUNCTIONS OF NATIONAL 

PRODUCTION IN A TRANSFORMATION ECONOMY 
 
Найбільш складною функціональною складовою сучасної економічної 

структури є міжнародна валютно-фінансова система. В умовах розширення 
ринкових відносин роль цієї суто економічної сфери світового господарського 
життя посилюється. Збільшуються масштаби та обсяги міжнародних фінансово-
кредитних операцій, зростає кількість суб'єктів валютно-фінансових відносин. 
Важливим механізмом не тільки валютно-фінансової системи, а й розвитку всієї 
економіки країни, є валютне регулювання, яке полягає у ефективній діяльності 
держави та уповноважених нею органів, спрямованої на регламентацію 
міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними запасами. 
Специфікою нашої країни є те, що іноземна валюта циркулює всередині країни 
паралельно з національною. Така практика не вважається перспективної  в 
жодній західній державі в тому числі і ЄС. Українська гривня на власній 
території постійно вступає в конкуренцію з набагато сильнішою і ліквідною 
валютою - американським доларом, а в останні роки - і з євро. 

Фінансово-банківські органи держави повинні активно відслідковувати та 
корегувати курс валют в даний час, незначна девальвація національної 
грошової одиниці може розглядатися в якості одного з дієвих важелів 
організаційно-економічного механізму захисту вітчизняних   товаровиробників.  

В ситуації, що склалася, конкурентні переваги вітчизняних товарів 
зростають, в першу чергу, за рахунок більш низької ціни, ніж у аналогічних 
імпортних  товарів. Це стосується таких нерентабельних сьогодні галузей як 
легка, харчова  переробна промисловість, а також сільське господарство та 
будівництво. Разом з тим, зміни співвідношення курсу валют виконують 
значний вплив і на вартість вітчизняної продукції. Перш за все, це пов'язано з 
високою часткою імпортних енергоносіїв у загальному обсязі їх споживання в 
Україні. Затрати на паливо і енергію входять у собівартість продукції будь-якої 
галузі, у зв'язку з чим зміна цін на них відбивається у витратах виробництва і 
вартості продукції всіх галузей. Як наслідок, ціни на вітчизняні  товари 
зростають, в тому числі і на ті, які входять в український експорт.  

Таким чином, виникає необхідність більш ефективно використовувати 
ситуацію зниження курсу національної валюти для підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників і розвитку економіки. 
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При цьому необхідно продовжити роботу з формування ефективних 
регуляторів експортно-імпортних відносин виходячи з перспектив розвитку 
вітчизняного виробництва та інтересів національних товаровиробників, в 
напрямку встановлення оптимального рівня мита, розширення застосування 
нетарифних методів обмеження імпорту.  

До однієї з основних проблем, пов'язаних з девальвацією національної 
валюти, відноситься скорочення іноземних інвестицій в національну економіку. 
Україна володіє значним ресурсним потенціалом, але світовий досвід поки 
показує, що для досягнення пріоритету у конкуренції, а також ефективного 
включення країни в існуючу систему  міжнародного поділу праці, потрібно 
активне використання можливостей, пов'язаних із залученням 
великомасштабних інвестицій з-за кордону. 

Отже, позитивний вплив девальвації на економічну ситуацію можна 
отримати тільки відновивши стабільність національної валюти за рахунок 
удосконалення організації фінансово-грошових відносин в умовах 
трансформації економіки в контексті впливу на розвиток захисних функцій 
вітчизняного товаровиробництва. 
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Сільське господарство є однією з основних галузей народнго 

господарства, оскільки виробництво продуктів харчування – це перша умова 
життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та 
харчової промисловості. Попит на с/г продукцію постійно зростає, оскільки 
збільшується кількість населення, особливо міського.  

У с/г велике значення має фактор часу, зокрема своєчасне й якісне 
виконання польових робіт. Для отримання високого врожаю, виконати весь 
агрономічний комплекс робіт у короткі строки.  

Іншою особливістю землеробства є нерегулярний характер виробництва. 
Тут має місце розрив між робочим періодом і кінцевим результатом. Праця 
витрачається з перервами, пов’язаними із зростанням і визріванням рослин, 
протягом року, тож для отримання максимальної віддачі та максимального 
прибутку, виробникам необхідно займатися плануванням оптимізації посадки 
сільськогосподарських культур. 


