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матеріальних, духовних благ. Звичайно, що від впливів та чинних заходів 

держави залежить положення юнацтва в соціумі та рівень його участі у 

творчій роботі, а в свою чергу, сучасне покоління є майбутнім країни. 

Основна причина трудової міграції – падіння економіки країни, що веде до 

проблем у житті і розвитку громадянства: соціальної, політичної, 

демографічної, економічної тощо. 

Шляхи уникнення або скорочення рівня трудової міграції молоді в 

Україні: 

 розробити державні програми щодо «інтелектуальної міграції», тобто 

захистити вітчизняні інтелектуальні здібності; 

 надати якісно-обладнані місця для роботи; 

 підвищити заробітну плату та виплати винагороди, які могли б 

стимулювати молодь більш якісно працювати; 

 підвищити рівень життя; 

 заохочувати молодих спеціалістів працювати в Україні через надання 

пільг;  

 запровадити більше патріотичних заходів, щоб молодь не втрачала 

любов до своєї батьківщини та не забувала її історію, а поверталася із 

заробіток на рідну землю; 

 надати гарантію щодо дотримання прав молодим фахівцям і 

забезпечити вірою у стабільне майбутнє країни. 
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Естественная монополия – официально признанный вид монополий на 

производство и продажу товаров и услуг, обусловленный ростом масштаба 

производства, однако почти неосуществимой или максимально затруднённой 

конкуренцией [2]. 

Положительные стороны монополии [1]: сокращение удельных издержек 

производства за счёт расширения масштабов производства; увеличение 

эффективности использования финансовых ресурсов, направляемых на 

модернизацию средств производства, а также достижений НТП; следование 

единым стандартам на производимую продукцию и предоставляемые услуги; 

снижение рисков и неопределенности путём трансформации внутренней 

экономической организации и экономических отношений в систему 

внутрифирменной иерархии и контрактных отношений.  

Отрицательные стороны естественной монополии [1]: установление цены 
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продукции на желаемом для монополии уровне; перенесение 

ответственности за издержки на конечного потребителя; влияние на процесс 

развития НТП; использование уровня качества производимой продукции и 

предоставляемых услуг как инструмента ценообразования и регулирования 

уровня рентабельности; возможность принимать форму административного 

диктата, обходя стороной законодательство и правила, а так же 

злоупотребление властью, негативное влияние на уровень жизни населения. 

Экономическая сущность естественной монополии двусмысленна и 

противоречива. С одной стороны, деятельность монополии объясняется 

наличием экономической выгоды для государства и населения. Любому 

государству выгодно иметь единые трубопроводные, энергетические сети, 

железнодорожный транспорт, системы связи и т.д. Однако, с другой стороны, 

ни одно государство не может в полной мере гарантировать контроль над 

естественными монополиями, их действиями, а так же принятыми 

решениями в сферах, касающихся экономических отношений [3]. 
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Менеджмент - один з важливих компонентів сучасного бізнесу. З 

розвитком взаємозв’язків між країнами та континентами, з розширенням 

господарської діяльності пов’язані сучасні тенденції розвитку міжнародного 

менеджменту. Саме тому розгляд особливостей міжнародного менеджменту 

в розвитку економіки є важливим питанням. 

В сучасних умовах сфера діяльності міжнародного менеджменту є дуже 

широкою, вона підпорядковується тенденціям виробництва та розвитку 

економіки. Внаслідок розвитку підприємств, переходу багатьох 

постіндустріальних країн до відкритої економіки, з'явилися нові питання в 

управлінській практиці та теорії. Ці питання, що постали перед управлінцями 

http://petrsu.karelia.ru/

