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Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та 

інтеграційних процесів. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019.- 213 с. 

 

 

 

 

У збірнику  розглянуто актуальні питання теоретичних і практичних 

аспектів розвитку підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та 

інтеграційних процесів в Україні та світі.  Висвітлено питання  теоретичних 

аспектів економічної глобалізації,  досліджено вплив глобалізаційних та 

інтеграційних процесів на економічний розвиток суспільства. 

Досліджено сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні, інноваційно-інвестиційні напрями розвитку 

підприємницької діяльності. Визначено актуальні аспекти обліково-

фінансового забезпечення діяльності підприємницьких структур. 

  Призначено для науковців, докторантів, аспірантів та магістрантів 

вищих навчальних закладів,  фахівців-практиків, а також становить науковий 

інтерес для всіх, кого цікавить окреслене коло проблем. 
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недоліків у фінансово-господарській діяльності та знаходження резервів для 

поліпшення фінансового стану, зокрема й підвищення рівня платоспроможності 

підприємства.  
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення сталої конкурентоспроможності та ефективного розвитку 

аграрного сектору економіки України на сучасному етапі формування 

ринкових відносин знаходиться в центрі уваги науковців та практиків. При 

цьому процеси її інвестиційного та кредитного забезпечення набувають все 

більшого значення. Саме вони є основою залучення коштів і створення 

інституційного підґрунтя для відтворення виробничого потенціалу аграрного 

сектора економіки. 

Україна переживає нині складний період комплексних структурних 

перетворень, фінансово-економічного оздоровлення всього національного 

господарського комплексу, вибору власних шляхів стабілізації і формування 

сприятливого ґрунту для функціонування та співпраці міжнародних бізнес-

структур, інституцій, установ. Тут варто зауважити, що нинішній час вносить 

свої корективи у розуміння науково-технічного потенціалу та перспективи 

http://www.rada.gov.ua/
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його розвитку в Україні, яка потрібна ЄС та світовому співтовариству, як 

рівний економічний партнер. 

Аналіз конкурентоспроможної інвестиційної політики свідчить: для 

залучення в Україну інвестицій необхідні чіткі й прозорі дії в оподаткуванні, 

у системі мита, в ліцензуванні окремих видів діяльності. 

Агропромислове виробництво - один з найбільших реципієнтів 

інвестицій в Україні. Питома вага його в загальному обсязі іноземних 

інвестицій перевищує 11,0%. Іноземні інвестори вже вклали кошти у 

розвиток аграрного сектору та тютюнової, кондитерської, переробної галузей 

зокрема. 

Як свідчить аналіз діяльності аграрного сектору, уповільнення та 

невпорядкованість інвестиційного та інноваційного процесів -  головна 

причина сучасних кризових явищ у розвитку галузі, стримування активного 

реформування й забезпечення сталого її функціонування в перехідний період 

до розвиненої соціально орієнтованої ринкової системи господарювання. 

Інтенсифікація інвестиційних процесів, спрямованих на оновлення 

виробництва з метою підвищення якості, конкурентоспроможності продукції 

й прибутковості підприємств продовольчої сфери не лише важливий фактор 

забезпечення продовольчої незалежності України, виходу її на світовий і 

регіональні продовольчі ринки, а й формування ефективної структури 

народногосподарського, агропромислового та промислового комплексів, 

зростання економічного й соціального розвитку та підвищення життєвого 

рівня населення. 

Основні напрямки стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій 

у виробництво АПК: розробка регіональних програм стимулювання 

приватних інвестицій, розвиток ринку цінних паперів, створення вільних 

економічних зон, придбання іноземними інвесторами акцій вітчизняних 

виробників, страхування інвестицій від некомерційних ризиків, концентрація 

внутрішніх ресурсів при централізованій підтримці з метою реалізації 

пріоритетних інвестиційних проектів тощо [1]. 

Розрахунки показують, що для створення сучасної високорозвиненої 

індустрії харчування в країні необхідно не менше 75 млрд. грн. 

капіталовкладень. Фінансування може здійснюватись за рахунок іноземних 

та внутрішніх інвесторів, амортизаційних відрахувань на відтворення 

виробничого потенціалу, банківських і податкових кредитів та інших джерел. 

Капітальні вкладення передусім потрібно спрямовувати у стратегічні 

галузі, зокрема, в цукрову, оліє жирову, плодоовочеконсервну, лікеро-

горілчану, виноробну, соляну та інші, які можуть виробляти 

конкурентоспроможну продукцію для внутрішнього й зовнішнього ринків.  

3 метою створення економічної зацікавленості в інвестуванні в 

аграрний сектор України доцільно на два-три роки впровадити систему 

пільгового оподаткування та фінансування нових або реструктурованих 

підприємств галузі, що сприятиме прискореному зростанню обсягів 

виробництва високоякісних харчових продуктів з врахуванням органічної 
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компоненти.  

Час вимагає значного розширення інвестиційних послуг, які мають 

включати операції на ринку торговельних зобов’язань, операції з цінними 

паперами власності, участь у приватизаційному процесі, проектному 

фінансуванні, венчурне інвестування, інвестиційні консалтингові послуги 

[2]. 

Враховуючи згадані вище фактори інвестиційної привабливості країни, 

активізація залучення іноземних інвестицій можлива за умов залучення до 

інвестування великих компаній з промислово розвинутих країн і 

транснаціональних корпорацій. Необхідно також суттєво вдосконалити 

фондовий ринок та фінансово-кредитну систему, розробити, впровадити та 

профінансувати з допомогою іноземних інвестицій нові інноваційні проекти, 

що мають соціально - економічне значення для подальшого 

конкурентоспроможного розвитку економіки України в цілому та її 

аграрного сектору.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Становлення й розвиток ринку фінансових послуг є однією з передумов 

ефективного функціонування всіх сфер і ланок економіки країни.  Сьогодні 

на ньому склалася низка тенденцій і напрямів розвитку, що суттєво 

впливають на якість і специфіку послуг фінустанов. До них, зокрема, можна 

віднести домінування банківського сектора над усіма іншими на фінансовому 

ринку.  Крім того, спостерігається тенденція до універсалізації фінансових 

установ, що збільшує конкуренцію й вимагає шукати нові напрями розвитку 

власного бізнесу.  Особливо актуальною стає взаємодія фінансових установ, 

зокрема банків та страхових компаній, як найактивніших учасників 

фінансового  ринку, здатних реально впливати на нього. 
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