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Studying different sources of investing money into own project, crowdfunding 

have a lot of advantages. This is the future for startups. Since crowdfunding 

reached Ukraine relatively recently, this is not much known variant of the project 

funding, is advisable for young professionals to move in this direction, because if 

there is a brilliant idea, can it be seriously claim about the project on the Ukrainian 

or even the world market.  

 
 

 

 

 

 

Pic. 1- Sources, which provides information on crowdfunding 

 

So, despite the difficulties of market development of startup companies in the 

Ukraine, the prospect for its development is the lack of fierce competition in the 

market, allowing easy passage barriers to entry for aspiring entrepreneurs. Startup 

projects are an important part of the economy, as associated with the introduction 

of the production and economy of innovation and innovative technologies that 

improve the overall level of the economy. Financing of start-ups is one of the key 

issues to understand the business and the strengthening of financial literacy.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ВИХОДУ УКРАЇНИ З КРИЗИ НА 

ОСНОВІ ЯПОНСЬКОГО «ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» 
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Шлях від кризи до розвитку ніколи не буває легким. За часи свого 

існування кожна країна світу проходила цей шлях. Японії вдалося за досить 

короткий період часу не лише наздогнати в економічному розвитку передові 

країни світу, а й перегнати їх. То чому Україна не може цього зробити? 

Отже, метою дослідження є сучасний стан економіки України має багато 

суттєвих проблем та недоліків, які потребують негайного вирішення. 

Звернувшись до досвіду розвинених країн світу, можна побачити, що дана 

ситуація не є катастрофічною, а вихід можна знайти завдяки ефективній 

економічній діяльності. 
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Сьогодні Україна стоїть на роздоріжжі між кризою та майбутнім 

прогресом, і від економічних реформ залежить, у якому напрямку 

просуватиметься країна. Так як Україна має багато ресурсів, факторів 

виробництва, дешеву та кваліфіковану робочу силу, вихід із кризової ситуації 

не лише можливий, а й потенційно забезпечений. Проте задля цього потрібно 

знайти шляхи до вирішення економічних проблем, а Японія є гарним для 

цього прикладом. Країна не лише вийшла з післявоєнної кризи, а й створила 

всесвітньовідомий феномен – японське «економічне диво».  

Тема виходу України з кризи має науковий інтерес у багатьох вітчизняних 

вчених. Вагомими можна назвати праці М. Білопольського, В. Волошина, 

В. Кленіна. Незважаючи на написані роботи, єдиного виходу з кризи все ж 

знайти не вдалося. 

Японія за допомогою ефективних реформ змогла швидко вийти зі стану 

економічної кризи. Порівнюючи ситуацію в Японії з Україною, можливість 

такого виходу забезпечується реформацією майже всіх складових 

економічної системи: 

1. Перебудови потребує банківська система. 

2. Необхідно стимулювати товаровиробників до розвитку.  

3. Існує потреба спростити умови створення та ведення бізнесу. 

4. Впровадити якісну антикорупційну політику. 

5. Покращити стан ринку праці. 

6. Зробити країну привабливою для іноземних інвестицій. 

Загалом кожна ланка економіки України потребує модернізації – це 

довгостроковий складний процес, якому потрібно забезпечити цілковиту 

зацікавленість влади у підвищенні економічного рівня країни та сумлінне 

виконання усіх проваджених новаторств. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Шевченко Г.М. 
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Враховуючи складну демографічну ситуацію, в якій знаходиться Україна, 

українська влада проводить реформи в медичній сфері. 

Сьогодні практично у кожному місті в медичних пологових будинках або 

при жіночій консультації, існують безкоштовні курси, мета яких полягає в 

підготовці жінки по майбутніх пологів. Але, інформація та якість проведення 

таких занять не відповідає Європейським стандартам, а отже потребує 

модернізації.  

Існує також дуже багато джерел для одержання необхідної інформаційної 

підтримки, як альтернатива можуть виступати тематичні інтернет-форуми, 


