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На наш погляд, лізинг може стати для підприємства більш економічно 

вигіднішим джерелом фінансування, ніж кредитування. Це можна досягти, 

враховуючи всі переваги даного джерела фінансування, законодавчі аспекти 

регулювання лізингових операцій та умови фінансування, які наразі 

пропонують лізингові компанії. 
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Більшість європейських держав звикли ставитися до України, як до 

«сировинного джерела». 

На нашу думку, наша країна може не тільки – вирощувати зернові, 

вирубувати дерева чи добувати бурштин задля експорту, а й переробляти 

дану продукцію. Наприклад, з пшениці вийде мука, яка для контрагентів, 

буде вже більше коштувати. Дуже болюче питання виникає, коли винищують 

багаторічні насадження дерев чи вимивають землю, щоб добути бурштин, 

при цьому, не оброблюють ці матеріали, а просто вивозять або 

привласнюють. В той час як іноземні сусіди піклуються про власну природу, 

купуючи у нас. Мені стає не зрозумілим, чому, маючи прекрасні родючі землі 

й природу в цілому, ми цього не цінуємо? 
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Майже кожен з нас, хоч раз замислювався над тим, чому ми не можемо 

жити так, як найбагатші країни планети. Адже, вони не одразу такими стали, 

а поступово до цього йшли, не маючи перед собою прикладів поведінки на 

які потрібно орієнтуватися. Я вважаю, щоб змінити ситуацію в країні, 

необхідно починати з себе. Якщо брати до уваги вище керівництво, то можна 

стверджувати, що жага до грошей в них прокинулася не змалечку, а вже в 

більш дорослому віці та при вигідних посадах. Відповідно – це явище 

породжують не гроші, а самі люди. Ніхто не пропонує хабар – ніхто не бере. 

Важка праця має приносити відповідні прибутки. Необхідно зрозуміти це й 

не продавати результати наших зусиль за межі держави майже за безцінь. 

Коли нарешті, наші робітники почнуть поважати власну працю та свою 

батьківщину, розвиватися всередині неї, а не тікати від проблем, які самі й 

створюють, тоді піднесення гарантоване. 

Повертаючись до «сировинного джерела» постає запитання – як відійти 

від цього поняття? 

Одним з ключових моментів вирішення – є збільшення кількості 

переробних підприємств та запровадження на їх базі високотехнологічного 

обладнання, яке допоможе знизити сировинні витрати. Маючи такі 

підприємства – ми зможемо дійти до збільшення продажної ціни при 

експорті та відносно нижчої всередині країни – імпортера, завдяки нижчим 

витратам виробництва. Це зробить наш товар конкурентоспроможним за 

ціною. У свою чергу, вітчизняні науковці в змозі здійснити технологічний 

прорив, бо саме видатні відкриття належать українцям [1,2]. Беручи до уваги, 

українські новини в космічній галузі: американці запустили шатл, де 

використовувалося українське оснащення. Літак Ан-225 «Мрія» – висока 

вантажопідйомність та простота управління, найбільший і єдиний у всьому 

світі, він абсолютно унікальний [3]. Таким чином, підприємство – виробник 

літака зайняв певну ринкову нішу, обігнавши конкурентів. 

Також важливими є не тільки нижчі витрати при виробництві, а і якісніші 

товари. Допомагати цьому здатні: працівники підприємств, які гарно знають 

свою справу; вдала організація виробничого процесу та ін. 

Відійшовши від статусу «сировинного джерела» і перейшовши на новий 

ступінь виробництва та ставлення до праці - отримаємо вищий рівень життя 

населення. Важливу роль у становленні відіграє підтримка держави, як 

наукових працівників, так і підприємств, що впровадять нові технології. 

Звідси – нові переробні підприємства з робочими місцями. Наступною 

сходинкою має бути екологізація цих підприємств, а саме: 

- встановлення очисних споруд, що знижують шкідливі викиди в 

атмосферу 

- майже безвідходне виробництво 

- максимізація використання альтернативних джерел енергії 
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- мінімізація шкідливого впливу барвників при виробництві на 

працівників підприємств 

Сприятливий політичний та економічний клімат послужить значним 

важелем при залученні іноземних інвесторів, які не боятимуться за вкладені 

кошти. Позитивний досвід одних інвесторів – приплив нових джерел 

інвестування. 

Запровадження технологій, кваліфікований робочий персонал та якісна 

сировинна база – шлях до конкурентоспроможності підприємства за межами 

держави. А різноманіття переробних підприємств – до 

конкурентоспроможності України в цілому.  
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В умовах обмеженості та постійного збільшення цін на ресурси більшість 

країн вже давно вводять ресурсозберігаючі та маловідходні технології на 

підприємствах. Україна належать до енергодефіцитних країн, з високою 

кількість ресурсомістких та енергомістких підприємств, тому підвищення 

енергозбереження та екологізація виробництва – головні напрямки розвитку 

економіки України. 

В сучасних ринкових умовах ресурсозбереження є важливою складовою 

конкурентоспроможності підприємств. Підприємство впроваджує 

ресурсозберігаючі та маловідходні технології з метою отримання 

конкурентних переваг на ринку товарів та послуг, стимулюючись 

споживачами, які слідують новітнім тенденціям щодо збереження 


