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● для забезпечення надійного повернення коштів власнику підприємства нести 
особисту відповідальність за повернення кредиту; 

● встановлювати довготермінову співпрацю між позичальником та кредитором; 
● вести загальнодержавний офіційний реєстр виданих кредитів; 
● приділяти більшу увагу відбору інвестиційних проектів; 
● комерційним банкам для забезпечення реальних повернень позик встановлю-
вати плату за кредит з урахуванням рівня рентабельності суб'єктів госпо-
дарської діяльності. 
Спираючись на зазначені вище заходи, можна сподіватись на оздоров-

лення національної економіки найближчим часом. 
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в современных условиях национальной экономики 

Исследовано развитие банковского кредитирования в современных условиях 
национальной экономики Украины. Основными проблемами его развития является 
несовершенство оценки кредитного риска и недостаточная государственная поддер-
жка рынка кредитирования. 
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In the article development of the bank crediting is probed in the modern terms of na-
tional economy of Ukraine. The basic problems of it development is imperfection of esti-
mation of credit risk, and insufficient state support of crediting market. 
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ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

Розглянуто пріоритетні напрями відносно нових форм міжнародних економіч-
них відносин – міжнародні науково-технічні відносини. Процес глобалізації сприяє 
розвитку міжнародних науково-технічних відносин. До цього призводить посилення 
міжнародної конкуренції, зростання циклічності та невизначеності в економічних 
процесах, що актуалізує проблеми забезпечення конкурентоспроможності під-
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приємства. Світовий досвід свідчить, що однією з найважливіших передумов ста-
більного і прискореного науково-технічного розвитку є диверсифіковані міжнародні 
зв'язки (відносини). 

Ключові слова: інвестиції, основні засоби, міжнародне науково-технічне спів-
робітництво. 

Постановка проблеми. Ефективність науково-технічного співробіт-
ництва спирається на диверсифікацію міжнародних зв'язків. Невід'ємною 
складовою частиною науково-технічного співробітництва є трудові ресурси, 
що розкривають кваліфікованість і потенціал населення загалом, а також 
важливим є інвестування у стратегічні галузі, що сприяють розвитку країни 
[1]. Тому важливим для будь-якої держави є обрання пріоритетних напрямів 
державного фінансування, що забезпечили б розвиток міжнародного науко-
во-технічного співробітництва. Основною проблемою є побудова та форму-
вання науково-технічної політики – встановлення державних пріоритетів роз-
витку науки і техніки, адже ці пріоритети визначають напрями розвитку еко-
номіки, розвиток наукових досліджень та стан національного науково-техніч-
ного потенціалу. На основі пріоритетних напрямів розробляється система 
державних заходів, яку реалізують усіма іншими методами. Так, наприклад, 
пріоритети науково-технічного співробітництва формують державні науково-
технічні програми, розробляється диференційована система податкових пільг 
і визначаються обсяги пільгових кредитів та ін. [4]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій економічній 
літературі [1-5] міжнародне науково-технічне співробітництво часто характе-
ризується такими напрямами: координація науково-технічних досліджень, 
здійснення спільних науково-дослідних робіт, обмін технічною документа-
цією, використання промислових зразків, купівля-продаж ліцензій, "ноу-хау", 
обмін технологічними процесами, взаємне консультування та проведення ек-
спертиз тощо. Одним із найважливіших пріоритетів фінансування держави по-
винно бути фінансування пріоритетних галузей, що спираються на викорис-
тання основних фондів рушійної сили виробництва [2, 4, 5]. Науково-техніч-
ний прогрес, як фактор інтенсивного економічного зростання, має величезне 
значення для національної економіки, адже ефективність використання досяг-
нень науки і техніки безпосередньо впливає на виробництво [2]. З цим пов'яза-
ний рівень економічного розвитку країни, положення у світовому співтовари-
стві, здатність успішно вирішувати різні соціально-економічні проблеми. 

Метою дослідження є окреслення основних пріоритетів міжнародно-
го науково-технічного співробітництва, задля розкриття їх сутності та ваго-
мості для економіки країни. 

Виклад основного матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Міжнародне науково-технічне співробітниц-
тво здійснюється на основі міжнародних програм ООН (Організація Об'єдна-
них Націй) у галузі науки і техніки, і промислового співробітництва, а також 
регіональних програм у галузі використання науково-технічних досягнень. 

Розвиток національної економіки безпосередньо пов'язаний із відтво-
ренням основних фондів – рушіїв виробництва, тому що задоволення сус-
пільних потреб вимагає реконструкції та технічного переоснащення існу-
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ючих чи введення у дію нових основних фондів в умовах економічної кризи 
та стрімкого розвитку науки і техніки. Для досягнення цієї мети необхідні ін-
вестиції. Інвестиції є основою для розвитку підприємств та всіх галузей наці-
ональної економіки. Сучасний етап соціально-економічного розвитку нашої 
держави потребує здійснення необхідної інвестиційної політики, від якої за-
лежить стан виробництва, технічний рівень основних фондів підприємств, га-
лузей економіки тощо [3]. А це, своєю чергою, дасть змогу забезпечити кон-
курентоспроможність підприємств, досягнути отримання прибутку. Усі 
суб'єкти господарювання у процесі інвестиційної діяльності формують мате-
ріально-технічну базу, основною складовою частиною якої є основні засоби. 
Основною метою інвестиційної діяльності підприємств у сучасних умовах є 
впровадження інтенсивних методів розвитку економіки підприємства з пос-
туповим скороченням витрат на екстенсивне зростання виробничого потенці-
алу та збільшення вкладень у інтенсифікацію використання вже діючих ос-
новних виробничих засобів. Відповідно до законодавства України, інвестиції 
спрямовані у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробни-
чих запасів, здійснюються у формі капіталовкладень. Вкладаючи кошти у 
стимулювання споживчого попиту, суспільство відволікає їх від інвести-
ційного й інноваційного напрямів. За рахунок централізованих фінансових 
ресурсів доцільно фінансувати життєво важливі для країни інноваційні про-
екти, а особливо пріоритетним є інвестування в основні виробничі фонди [5]. 

У "нових індустріальних країнах" пріоритетні напрями державного фі-
нансування стосуються підтримки технологічно передових галузей економі-
ки, які визначають науково-технічний вектор країни. Для підвищення ефек-
тивності міжнародного науково-технічного співробітництва потрібно спря-
мувати інвестиційні ресурси на [4]: розвиток комп'ютерних мереж, нові ліки 
та засоби захисту рослин, створення автомобіля та літака нового покоління, 
розвиток природоохоронних технологій, розроблення біоматеріалів і нових 
джерел енергії. 

Для науково-технічного прориву України є передумови, як матеріаль-
ні, інтелектуальні та виробничі ресурси, проте бракує фінансової підтримки 
цих проектів з боку іноземних інвесторів та власне держави [3, с. 50]. Біль-
шість вітчизняних підприємств неспроможні виробляти високоякісну й кон-
курентоспроможну продукцію, адже їх розвиток відбувається екстенсивним 
шляхом, а постійне зростання цін на паливо-мастильні матеріали, недоскона-
ла кредитно-фінансова система і законодавча база призводять до неефектив-
них показників виробництва у загальній структурі промисловості [2]. Меха-
нізм формування конкурентоспроможності підприємств повинен враховува-
ти: координацію цілей, спрямування їх у єдине русло (урівноваження торго-
вих обмежень країн-партнерів, оцінювання динаміки рівня виробничих по-
тужностей, обґрунтування пріоритетних напрямів технологічного розвитку 
обраної галузі); структуризацію цілей через виявлення зв'язків між ними і за-
собами їх досягнення та коригування; розроблення прогнозів та визначення 
пріоритетних напрямів технічного прогресу в обраній галузі; захист інтелек-
туальної власності; кардинальне підвищення комерційної ефективності ви-
робничо-господарської діяльності; раціональне використання ресурсів; по-
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шук напрямів диверсифікації виробництва, посилення захисту навколишньо-
го середовища [2, с. 33]. Загострення ці проблеми зазнали у зв'язку з набут-
тям Україною членства у структурах СОТ (Світова організація торгівлі), коли 
наша держава стає учасником вже міжнародної конкурентної боротьби за ри-
нок збуту продукції. Отже, постає потреба у зміні державної політики з ан-
тикризової на інноваційну. Реалізація визначеного Президентом України у 
посланні до Верховної Ради стратегічного курсу "Європейський вибір. Кон-
цептуальні засади та стратегії економічного та соціального розвитку України 
на 2002-2011 рр." вимагає інтеграції науки і виробництва та підвищення 
ефективності використання результатів наукової та науково-технічної діяль-
ності, інформаційно-аналітичного забезпечення на всіх стадіях інноваційного 
процесу. Значну увагу варто приділяти моніторингу ринку на етапі констру-
ювання і виробництва продукції [4]. 

Висновки. Збільшення обсягів і удосконалення структури інвестицій 
в основний капітал є вирішальними із найважливіших завдань економічної 
політики. Потрібно активніше використовувати нові джерела зовнішнього фі-
нансування інвестицій: банківське інвестування, іноземне інвестування, ін-
вестування за рахунок операцій на фондовому ринку. Без цього неможливо 
здійснити структурну перебудову вітчизняної економіки та виконати страте-
гічні завдання високотехнологічного прориву і підвищити ефективність між-
народного науко-технічного співробітництва. 
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Стельмах Х.П., Симак А.В. Приоритеты международного научно-
технического сотрудничества 

Рассмотрены приоритетные направления относительно новых форм междуна-
родных экономических отношений – международные научно-технические отноше-
ния. Процесс глобализация ставит вопрос о развитии международных научно-техни-
ческих отношений. К этому приводит усиление международной конкуренции, рост 
цикличности и неопределенности в экономических процессах, что актуализирует 
проблемы обеспечения конкурентоспособности. Мировой опыт показывает, что од-
ной из важнейших предпосылок стабильного и ускоренного научно-технического 
развития является диверсифицированные международные связи (отношения). 

Ключевые слова: инвестиции, основные средства, международное научно-тех-
ническое сотрудничество. 

Stelmach Kh.P., Symak A.V. Priorities of international scientific coope-
ration 

The article deals with Priority areas relatively new forms of international economic 
relations – International scientific and technical relations. Globalization raises questions 
about the development of international scientific relations. This results in increased inter-
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national competition, cyclical growth and uncertainty in economic processes, which actua-
lizes the problem of competitiveness. World experience shows that one of the most impor-
tant preconditions for sustained and rapid scientific and technological development is a di-
versified international relations (relations). 

Keywords: investments, fixed assets, the international scientific-technical cooperation. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ НА 
ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА 

Розглянуто сутність понять "нерухомість", "комерційна нерухомість", проана-
лізовано особливості ринку комерційної нерухомості та розглянуто цей ринок на 
прикладі міста Львова. 

Ключові слова: ринок нерухомості, комерційна нерухомість міста Львова, ри-
нок комерційної нерухомості, суб'єкти господарювання. 

Постановка проблеми. У процесі переходу економіки України до 
ринкової економіки господарювання активізувався процес приватизації дер-
жавної форми власності, що зумовив виділення комерційної нерухомості як 
особливої форми серед інших форм нерухомості. 

Комерційна нерухомість на сучасному етапі становлення ринкової 
економіки відіграє важливу роль, оскільки вона впливає на економічні проце-
си та виступає основою підприємницької діяльності. Наявність комерційної 
нерухомості у власності підприємства свідчить про можливість зменшення 
постійних витрат (відсутність орендної плати) і підвищення конкурентоспро-
можності підприємства в ринкових умовах. Проте сьогодні більшість 
суб'єктів господарювання стикаються з проблемами недостатнього забезпе-
чення комерційною нерухомістю через обмежені можливості підприємств. 

Комерційна нерухомість у ринкових умовах виступає як основа будь-
якого суб'єкта господарювання незалежно від виду діяльності та організа-
ційних особливостей, проте підприємства вимушені постійно вирішувати проб-
леми нестачі чи відсутності корисної площі як пасивної частини основних засо-
бів підприємства. Фінансово стійкі великі підприємства можуть оперативніше 
придбати комерційну нерухомість, проте найчастіше підприємства малого й се-
реднього бізнесу вимушені брати в оренду складські й офісні приміщення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження методично-
організаційних засад управління процесами реалізації нерухомості в ринко-
вих умовах здійснили такі вчені, як А. Асаул, Н. Волоченков, В. Гайдук, 
О. Гриценко, М. Долішній, С. Користелєв, Н. Лебідь, В. Мевіус, В. Павлов, 
Р. Дрейк, Дж. Фрідман, Г. Харрісон та ін. Вони дослідили проблеми з форму-
вання та розвитку ринку нерухомості в умовах ринкової економіки, проте 
сьогодні проблеми реалізації нерухомості залишаються актуальними. 

Мета дослідження – вивчити особливості ринку комерційної нерухо-
мості та проаналізувати стан комерційної нерухомості на прикладі міста 
Львова. 


