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Також Міністерство аграрної політики України 

заявляє, що у 2015 р. Китай має намір збільшити 
імпорт зерна з України [3].

Отже, зазначене говорить про можливість від-
криття ринку Китаю для підприємств аграрного сек-
тору України, що бажають реалізувати зернову про-
дукцію на зовнішніх ринках.

Відтак, чинники зовнішнього середовища під-
приємств аграрного сектору мають прямий вплив на 
можливість успішного виходу даних підприємств на 
зовнішні ринки, причому вони можуть як сприяти, 
так не сприяти цьому.

4. Метою четвертого етапу формування стратегії 
виходу підприємств аграрного сектору регіонів Укра-
їни на зовнішні ринки є оцінка внутрішньої складо-
вої середовища або можливостей самого підприємства 
ефективно вийти на зовнішній ринок. При цьому до 
уваги найперше потрібно брати такі чинники, як 
фінансове забезпечення підприємств, кадровий та 
виробничий потенціал, структура управління та ін.

Отже, на вихід підприємств аграрного сектору на 
зовнішній ринок впливає низка чинників, які часто 
знижують ефективність проведення зовнішньоеконо-
мічних операцій та можуть негативно вплинути на 

можливість конкретного підприємства здійснювати 
свою діяльність на зовнішньому ринку. Відтак, у 
першу чергу, державним органам влади та керівни-
цтву підприємств аграрного сектору необхідно роз-
робити та ефективно впровадити заходи по мінімі-
зації впливу негативних чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємства на розвиток 
його зовнішньоекономічної діяльності.
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Постановка проблеми. Питання залучення інвес-
тиційного капіталу є вирішальними для розвитку 
економіки будь-якої країни. Сьогодні від їх вирі-
шення значною мірою залежать подолання кризового 
стану економіки, відновлення та зростання виробни-
чого капіталу, підвищення рівня виробництва та кон-
курентоспроможності продукції. В Україну надзви-
чайно повільно надходять прямі іноземні інвестиції, 
їхній сучасний обсяг аж ніяк не відповідає ні потре-
бам вітчизняної економіки, ні потенціалу іноземних 
інвесторів. Звичайно, економіка України може вихо-
дити із кризового стану і структурно перебудовува-

тися за рахунок власних резервів, але, за оцінкою 
деяких спеціалістів, термін такого виходу може ста-
новити близько двадцяти років. Було б нерозважливо 
не враховувати багатий світовий досвід і не викорис-
товувати прямі іноземні інвестиції для підтримки 
життєво важливих господарських структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функ-
ціонуванню ринку капіталу (іноземних інвестицій) 
приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні вчені-
економісти, як С. Буковинський, О. Кириленко, 
А. Кравченко, В. Федосов, Ц. Огонь, П. Сабчук, 
С. Гуткевич, О. Барановський, В. Волик, А. Царукян,  
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Т. Кубах, К. Пріб, Я. Янушевич, Д. Полозенко, 
С. Коваленко, В. Міщенко, А. Гайдуцький, 
С. Рум’янцев, С. Рум’янцева.

Постановка завдання. Завдання статті полягає 
в тому, щоб дослідити особливості залучення іно-
земного капіталу до України в умовах формування 
глобального економічного простору, визначити про-
блеми іноземного інвестування та можливі шляхи їх 
вирішення.

Виклад основного матеріалу. Сучасна ситуація в 
економіці України потребує вирішення таких карди-
нальних та взаємопов’язаних проблем, як вихід із 
кризи та перехід до ринкових форм і методів госпо-
дарювання. Успішне проведення ринкових реформ в 
Україні неможливе без ефективної структурно-інвес-
тиційної політики перебудови економіки з метою 
створення сприятливого інвестиційного клімату. 
Перспективою виходу України з кризи може бути 
створення потужної виробничої бази за участю інвес-
тованого капіталу. В її основі повинні лежати пере-
дові технології, новітня техніка, організаційно нові 
форми праці [2, с. 250].

В умовах значного дефіциту внутрішніх фінансо-
вих ресурсів в Україні актуальним стає залучення 
іноземних інвестицій. В українській економіці необ-
хідність іноземних інвестицій обумовлена низкою 
причин.

По-перше, іноземні інвестиції поповнюють обме-
жені внутрішні заощадження та сприяють фінан-
суванню на мікрорівні (підприємство), мезорівні 
(галузь) та макрорівні. Вони використовуються 
для фінансування поточного рахунку платіжного 
балансу, який є характерною рисою перехідної еко-
номіки. Це зумовлено необхідністю імпорту облад-
нання для модернізації і реструктуризації економіки, 
що у свою чергу сприятиме майбутньому економіч-
ному зростанню і розвитку.

По-друге, вони забезпечують обмін виробничим 
досвідом.

По-третє, вони полегшують доступ до зовнішніх 
ринків.

Дозволеними в Україні формами іноземного інвес-
тування є такі: часткова участь у створюваних під-
приємствах; придбання частки діючих підприємств; 
створення підприємств, що цілком належать інозем-
ним інвесторам; повне придбання діючих підпри-
ємств; придбання майна у вигляді акцій та інших 
цінних паперів; придбання самостійне чи за участі 
українських юридичних осіб прав на користування 
землею і використання природних ресурсів на тери-
торії України; здійснення інвестицій в інших фор-
мах, у тому числі без створення юридичної особи на 
підставі договорів із суб’єктами господарської діяль-
ності в Україні.

На динаміку надходження зовнішніх коштів 
одночасно впливають кілька основних факторів: 
політичні; економічні (валютний, інфляційний, вар-
тісний, кон’юнктурний); соціальний; технологічний.

Факторами, через які не відбувається іноземне 
інвестування, є: відсталість інфраструктури; нероз-
виненість сировинної бази; зовнішня заборгованість; 
невисокий рейтинг кредитоспроможності; знеціню-
вання національної валюти; низькі доходи спожива-
чів; проблеми з репатріацією прибутків; політична 
нестабільність [8, с. 65].

Важливе значення для іноземних інвесторів має 
приватизація. Вона проводиться одночасним визна-
нням необхідності подальшого регулювання еконо-
мічної активності і лібералізації діяльності приват-
ного сектора. Внесення прямих іноземних інвестицій 

шляхом покупки чи приватизації відбувається час-
тіше, ніж створення нових підприємств, і належить 
до найбільш розповсюджених і діючих форм інозем-
ного інвестування. Переважна більшість національ-
них фірм після залучення прямих іноземних інвес-
тицій стають більш конкурентоздатними; продаж 
активів іноземцям обумовлює негайне надходження 
коштів і зрештою сприяє подальшим інвестиціям, 
реінвестуванню прибутку тощо.

Ще одним джерелом інвестицій є прибуток, на 
частку якого у розвинених країнах припадає 30% 
капітальних витрат на інвестування. В Україні при-
буток не є надійним джерелом для інвестування, 
оскільки він щодо ВВП за десять останніх років 
зменшився з 60% до 4%.

Досліджуючи тенденції останніх років, можна 
стверджувати, що обсяг залучених іноземних інвес-
тицій в Україну залишається незначним. У 2012 р. 
в іноземними інвесторами вкладено 6013,1 млн дол. 
США прямих інвестицій, а їхній загальний обсяг на 
кінець грудня 2012 року становив 54462,4 млн дол. 
США, що на 8,2% більше обсягів інвестицій на поча-
ток року.

Протягом останніх років обсяг прямих інозем-
них інвестицій в Україну у розрахунку на душу 
населення залишається на досить низькому рівні – 
близько 1000 дол. США (рис. 1), тоді як у Чехії – 
7418 дол. США, Болгарії – 6226 дол. США, Казах-
стані – 3706 дол. США, Польщі – 3155 дол. США, 
Румунії – 2350 дол. США [4, с. 81].

 
 Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій  

в Україні, у розрахунку на одну особу 
населення, дол. США

Необхідно зазначити, що структура за формами 
залучення іноземного капіталу за період 2003–
2012 рр. значно змінилася. Так, якщо у 2003–
2004 рр. внески у вигляді рухомого і нерухомого 
майна займали 28-36%, то на сьогодні у структурі 
акціонерного капіталу нерезидентів домінують вкла-
дення в грошових внесках.

У структурі іноземних капіталовкладень голо-
вним інвестором в економіку України залишається 
Європейський Союз. Так, у 2012 році з країн ЄС 
внесено 42979,3 млн дол. США інвестицій, що ста-
новить 78,9% загального обсягу акціонерного капі-
талу; із країн СНД – 4269,0 млн дол. США (7,8%), з 
інших країн світу – 7214,1 млн дол. США (13,3%).

Основні потоки іноземних інвестицій у 
2012 році були спрямовані із таких країн: Кіпр – 
17275,1 млн дол. США, Німеччина – 6317,0 млн дол. 
США, Нідерланди – 5168,6 млн дол. США, 
Російська Федерація – 3785,8 млн дол. США, 
Австрія – 3401,4 млн дол. США, Велика Брита-



91ауковий вісник Херсонського державного університетуН
нія – 2556,5 млн дол. США, Віргінські Острови – 
1884,9 млн дол. США, Франція – 1765,3 млн дол. 
США, Швеція – 1600,1 млн дол. США та Швейца-
рія – 1106,2 млн дол. США (рис. 2) [4, с. 85].

 
Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій  

в Україну за країнами-інвесторами, %

Варто зазначити, що проаналізована диверсифіка-
ція джерел залучення прямих іноземних інвестицій 
по країнах-інвесторах може бути ризиком залежності 
економіки України від політики декількох країн – 
основних інвесторів [4, с. 86].

Аналізуючи інвестиційний капітал за видами 
діяльності, варто зазначити, що інвестиції спрямову-
ються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 
Так, на підприємствах промисловості зосереджено 
17166,7 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, 
що становить 31,5% їхнього загального обсягу, у т.ч. 
переробної – 14078,7 млн дол. США (82% іноземних 
інвестицій, вкладених у промисловість), добувної – 
1548,4 млн дол. США (9%), у виробництво та розподі-
лення електроенергії, газу та води – 1539,7 млн дол. 
США (9%). У підприємства металургійного виробни-
цтва внесено 6157,0 млн дол. США прямих інвести-
цій, у підприємства з виробництва харчових продук-
тів, напоїв і тютюнових виробів – 3039,9 млн дол. 
США, у підприємства хімічної та нафтохімічної про-
мисловості – 1325,8 млн дол. США, у підприємства 
машинобудування – 1154,7 млн дол. США, у підпри-
ємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної 
продукції – 1053,9 млн дол. США.

Однак необхідно зазначити, що частка ПІІ у про-
мисловість у загальній структурі останніми роками 
має тенденцію до зниження. Водночас для інозем-
них інвесторів привабливішими є види діяльності з 
більш високим рівнем рентабельності [9, с. 88].

Так, за 2012 рік у фінансових установах аку-
мульовано 16105,6 млн дол. США (29,6% загаль-
ного обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що 
здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям, – 
9058,5 млн дол. США (16,6%), у підприємствах 
торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку – 6003,0 млн дол. США 
(11,0%) [7, с. 285].

З кожним роком частка України у світових обся-
гах інвестицій скорочується і в 2013 р. становила 
вже менш як 0,2%. Події 2013–2014 рр. в Україні 
суттєво погіршили національну економічну ситуацію 
та трансформували зовнішньоекономічну діяльність 
нашої держави. Збройний конфлікт на Сході Укра-
їни, звуження або закриття ринку Росії мали вкрай 
негативний вплив на платіжний баланс країни.

З початку 2014 року Україна втратила 
13592,1 млн дол. (у т.ч. за рахунок курсової різ-
ниці – 12246,5 млн дол.) інвестицій, тоді як при-
плив капіталу становив лише 2451,7 млн дол. США. 
Сукупний обсяг залучених з початку інвестування 
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капі-
талу) в економіку України на 31 грудня 2014 р. ста-
новив 45916,0 млн дол. США та в розрахунку на 
одну особу населення складає лише 1072,0 дол.

За країнами походження найбільшими інвесто-
рами України, на яких припадає майже 83% загаль-
ного обсягу прямих інвестицій, є: Кіпр, Німеччина, 
Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика 
Британія, Віргінські острови (Брит.), Франція, 
Швейцарія та Італія. Структура прямих інвестицій 
у розрізі країн-донорів свідчить про вкрай низький 
рівень інтересу і довіри до України з боку її страте-
гічних політичних партнерів (Польщі, Німеччини та 
США). Варто також зазначити, що у 2014 році від-
булося падіння інвестицій навіть з Кіпру, через який 
український і російський бізнес реінвестують кошти 
в Україну [7, с. 286].

Висновки. Підсумовуючи усе вищесказане, можна 
стверджувати, що пріоритетними шляхами вирі-
шення проблем іноземного інвестування мають бути:

- покращення інвестиційного клімату шляхом 
удосконалення загального (податкового, земельного, 
корпоративного, митного) та спеціального законодав-
ства, що регулює відносини при здійсненні інвесту-
вання відповідно до європейських норм;

- реалізація інвестиційних проектів за принципом 
«єдиного вікна»;

- розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної 
інфраструктури, а саме: становлення індустрії пря-
мого інвестування та венчурного капіталу, створення 
умов для залучення інвестицій на ринках капіталу;

- запровадження економічного механізму страху-
вання ризиків іноземного інвестування;

- створення сучасної системи державних гаран-
тій захисту іноземних інвестицій та врегулювання 
комерційних спорів між суб’єктами інвестиційного 
процесу;

- посилення відповідальності за порушення 
порядку видачі документів дозвільного характеру;

- врегулювання питання відшкодування з Дер-
жавного бюджету сум податку на додану вартість;

- посилення відповідальності за підробку про-
дукції, а також за порушення прав інтелектуаль-
ної власності іноземних суб’єктів господарювання, в 
тому числі за незаконне використання комерційних 
найменувань, брендів;

- прискорення здійснення митного оформлення 
товарів та інших предметів, що переміщуються через 
митний кордон України;

- створення та впровадження освітніх програм, 
що сприятимуть розвитку винахідницької діяльності 
та формуванню поваги до права інтелектуальної 
власності;

- забезпечення рівних умов для участі інозем-
них інвесторів у конкурсах з одержання ліцензій на 
використання природних ресурсів;

- спрощення контролю за зовнішньоекономічною 
діяльністю, передбачивши, зокрема, продовження 
строків повернення валютної виручки, пом’якшення 
спеціальних санкцій;

- застосування окремих видів особливих режимів 
економічної діяльності, зокрема створення індустрі-
альних та технологічних парків;

- розповсюдження найбільш привабливих та пер-
спективних пропозицій серед потенційних інвесторів;
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- активізація роботи органів виконавчої влади у 
підборі та підготовці вільних земельних ділянок не 
сільськогосподарського призначення для передачі 
інвесторам на конкурсних засадах під реалізацію 
інвестиційних проектів;

- інформаційно-аналітичне забезпечення суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності;

- підвищення рівня організації презентаційної 
діяльності.
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Постановка проблеми. У сучасних ринкових умо-
вах важливого значення набувають питання з управ-
ління фінансовими потоками з метою мінімізації 
витрат і збільшення вартості бізнесу, якого можна 
досягти лише за оптимізації фінансового обслугову-
вання, яке виникає на усіх етапах руху матеріаль-
них (товарних) потоків.

Забезпечення ефективного руху матеріального 
потоку є передумовою якісного управління фінан-
совими потоками, які виникають на етапах ведення 
господарської діяльності промислових підприємств 
з повним логістичним циклом. Однією із значущих 
складових комплексної системи управління фінансо-
вими потоками на підприємстві є управління логіс-


