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забезпечення економічної доступності продуктів харчування; соціальний захист вразливих
верств населення по збільшенню їх купівельної спроможності; формування культури здорового
харчування у відповідності до рекомендованих раціональних норм споживання; економічна
підтримка вітчизняних сільськогосподарських виробників і виробників якісних продуктів
харчування. [5]
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Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки
Потапова H.A.
Вінницький національний аграрний університет
Логістика забезпечує процес зниження витрат в частині координації та інтеграції процесів
управління постачанням сировини, її переробкою та доведенням готової продукції до
споживача. В умовах глобалізаційних перетворень та змін світових тенденцій на
агропродовольчих ринках посилюється вплив міжнародних ланцюгів постачання [1,2]. Проте,
окремі ланцюги не формують ринки, а об'єднують в собі категорії одного або декількох
продуктів (товарів). Логістика, орієнтована на міжнародну торгівлю, має більш широкий спектр
і орієнтована на всі продукти та сектори економіки [3].
Міжнародна логістика - це стратегічне керування міжнародним ланцюгом поставок, що
розуміється як об'єднання логістичної діяльності організацій-ланок ланцюгів поставок, а саме,
операційної, фінансової й маркетингової функцій і контролю над матеріальним потоком товарів
та коштів і інформації через кордони і над кордонами різних держав [4].
Особливості організації міжнародної логістики обумовлені не тільки способом ведення
бізнесу, але й специфічними особливостями національної культури конкретних держав
(учасників операцій) [4]:
1. Міжнародна логістика припускає пролонгацію функціональних циклів, що обумовлено
затримками в інформаційних та мережевих лініях передачі даних, великими відстанями для
перевезень, особливостями ідентифікації країн-виробників продукції, умовами митних
процедур.
2. Міжнародні логістичні операції припускають багатомовний супровід продукції,
виготовлення впакування на різних мовах.
3. Ускладнюється процес міжнародних перевезень. Транспортна інфраструктура, кількість і
набір послуг транспортних посередників у багатьох країнах досить різняться.
4. Виникає потреба у високому рівні координації, засобом якої служить системна інтеграція.
Міжнародна логістика залежить від процесів глобалізації та інтеграції. Основними
чинниками впливу можна визнати: точки росту економіки; розвиток глобальних ринків;
конкуренція в глобальному просторі; регіоналізація; експансія технологій; розвиток
міжнародної логістичної інфраструктури. В зв'язку з цим міжнародна логістика передбачає ряд
стратегічних дій, основними елементами яких є:
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1. Запровадження цифрового моніторингу операцій фізичного розподілу й організації
продажів товарів.
2. Структуризація світової торгівлі у відповідності до організації товарних ринків.
3. Запровадження дерегуляції у межах міжнародних торгівельних об' єднань.
4. Розширення простору інтермодельних перевезень .
5. Запровадження механізмів фінансового цифрового супроводу логістичних операцій.
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Проблеми розвитку валютного ринку в Україні
Поштарюк І.С.
Уманський національний університет садівництва
Валютний ринок України відіграє важливу роль у сфері економічних відносин. Будь-яка
іноземна інвестиція, незалежно від того, з якими вона ринками пов'язана, неодмінно повинна
пройти через валютний ринок. Тут відбувається узгодження інтересів як покупців, так і
продавців валютних коштів.
Валютний ринок, як один із головних елементів світової валютно-фінансової системи, в
останні десятиліття характеризується посиленням процесів глобалізації, диверсифікації та
трансформації. Інтеграція України до світового співтовариства зумовлює необхідність
удосконалення функціонування її валютного ринку. Таким чином, у результаті активного
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на економіку України та в умовах світової фінансової
кризи проблеми вітчизняного валютного ринку набувають особливої актуальності.
Валютний ринок України, як і валютні ринки більшості країн світу, значною мірою
відображає стан економіки країни. Формування валютного ринку в Україні безпосередньо
пов'язане з процесами розбудови української держави та реформуванням її економіки [1].
Міжнародні валютні резерви НБУ подаються у вигляді монетарного золота, іноземної
валюти та державних цінних паперів, деномінованих в цих валютах. Резерви можуть
використовуватися для здійснення міжнародних розрахунків і платежів, покриття дефіциту
платіжного балансу, стабілізації курсу національної валюти на міжнародних ринках.
Станом на 30 вересня 2018 офіційні резервні активи України становили 16637,7 млн. доларів
СІЛА, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті депозити та золото в свопах) - лише
937,6 млн. доларів (5,64% від загального обсягу резервів). Левову ж частку міжнародних
резервів України складають активи в конвертованих валютах (цінні папери, валюта і депозити)
[2].
Основними напрямами стабілізації механізму функціонування валютного ринку України
можна вважати такі:
По-перше, оптамізувати процедуру валютних інтервенцій НБУ - розклад, параметри
інтервенцій. Це дозволило б підвищити прозорість і передбачуваність операцій НБУ на
валютному ринку, адже в цій ситуації НБУ доречним було б відмовитися від дискримінаційного
підходу і забезпечити всім банкам рівний доступ до своїх інтервенцій.
По-друге, важливе значення має комунікативна політика, погіршення якої пов'язане з
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