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РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Сучасні соціально-політичні та економічні умови та перспективи розвитку 

аграрної галузі безперечно впливають на діяльність менеджерів аграрної галузі і 

мають бути враховані у процесії їх професійної підготовки. Діяльність сучасного 

менеджера АПК розгортається в умовах ринкових трансформацій національної 

економіки, які відбуваються на тлі процесів глобалізації. А із вступом України до 

Світової організації торгівлі спостерігається загострення конкурентних відносин, 

що підвищують відповідальність управлінців за прийняття рішень, які стосують-

ся як виробництва, так і реалізації сільськогосподарської продукції. 

Українська економіка почала активно інтегрувати у світову у 90-ті роки  

ХХ століття, саме з цього часу було усунено багато перешкод у вільному руху 

капіталу. З цього часу почався процес залучення та використання коштів з-за ко-

рдону та захист іноземних інвестицій, що закономірно призводить до збільшення 

ступеня конвергенції між національними і міжнародними фінансовими ринками. 

Професійна діяльність менеджерів аграрної галузі відбуватиметься в умо-

вах, коли глобалізаційні процеси у фінансовій сфері характеризуються поси-

ленням взаємозалежності та взаємовпливу країн у сфері фінансових відносин, 

зростанням ролі міжнародних кредитних відносин, міжнародного руху капіта-

лів, а також джерел надходження доходів і розміщення активів в інших краї-

нах. В основі фінансової глобалізації – вільний рух капіталів і валюти, їх пере-

тинання національних кордонів, що призводить, в свою чергу, до формування 

глобальних фінансових ринків і світового фінансового середовища. Глобаліза-

ція фінансового ринку означає, що капітал переходить національні кордони, і 

це призводить до формування всесвітнього фінансового ринку. 

Інвестор з будь-якої країни може вкладати свої вільні кошти у фінансові 

активи, що обертаються в інших країнах. В умовах глобалізації слід врахову-

вати також посилення міжнародної конкуренції та її вплив на ефективність фі-

нансового ринку конкретної країни, визначати з врахуванням ступеня його ві-

дкритості для іноземного капіталу.  

Розвиток сільського господарства сьогодні має потребу в іноземних інвес-

тиціях які відіграють важливу роль у розвитку національної економіки. Аналі-

зуючи праці вчених М. Баканова, Т. Ратошнюк, зауважимо, що залучення кош-

тів іноземних інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впрова-

дженню нових технологій, використанню передового зарубіжного досвіду, ро-

звитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу те-

риторій та ін. [1; 8]. Тому в умовах ринкового трансформування економіки 

України дуже гострою є потреба в значних іноземних інвестиціях. До того ж 
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аграрна сфера є досить перспективною для іноземних інвесторів, оскільки по-

тенційно висока привабливість харчової і переробної промисловості; стабіль-

ний ринок збуту; швидка окупність вкладень; місцеві органи влади зацікавлені 

в розвитку АПК. При цьому найбільшу цінність мають нові технології устат-

кування, ноу-хау, вільно конвертована іноземна валюта. За допомогою інозем-

них інвестицій створюється можливість модернізації виробничої бази, ство-

рення нових робочих місць, розвитку важливих галузей економіки тощо. 

Зростають вимоги до інтелектуальних і творчих здібностей управлінців у аг-

рарній сфері, що й забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці. Отже, 

сучасному менеджеру аграрної галузі сьогодні необхідно володіти відповідними 

професійними якостями: бути професійно мобільним, обізнаним не лише у своїй 

галузі, але розширювати свій професійний світогляд враховуючи економічний 

розвиток у всьому світі, мати хорошу іншомовну підготовку для взаємодії з іно-

земними партнерами та застосування іноземного досвіду у своїй галузі. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 

 

З розвитком комп’ютерних технологій проблема естетичного виховання 

стає дедалі актуальнішою, тому що втрачається живе естетичне сприйняття 

через практику, бо сучасна молодь віддає перевагу комп’ютеру ніж живому 

спілкуванню. 

У педагогічній практиці важко знайти науковця, який не за ймався таким 

дослідженням, наприклад Г. П. Васянович, О. М. Отич, Т. В. Шмельова,  

А. В. Вознюк, С. С. Вітвицька та класики – А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-

ський, Б. М. Неменський Л. М. Толстой, К. Д. Ушинський. Проте, розвиток не 

стоїть на місці, тому варто систематично підходити до цього питання. Отож, у 

нашому дослідженні ми перевіримо ефективність засобів мистецтва при есте-

тичному вихованні, використовуючи мультимедійні засоби. 

Естетичне виховання має охоплювати якомога більше видів мистецтва (лі-

тература, малювання, музика і т. д.). Виховання сучасного школяра відбува-

ється в умовах динамічного розвитку економіки, демократизації життя суспі-



 

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ РОБІТ 

учасників міжнародної  

науково-практичної конференції 

 
«СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

У ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЦІ –  

ПРОГРЕС МАЙБУТНЬОГО» 

 

18–19 травня 2018 р. 

 

м. Одеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавник – ГО «Південна фундація педагогіки» 

Поштова адреса редакції: 65001, Одеса 1, а/с 247 

www.pifp.org.ua, tel: +38 099 431 12 14 

Підписано до друку 21.05.2018 р. Здано до друку 22.05.2018 р. 

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Цифровий друк. Ум.-друк. арк. 6,98 

Тираж 100 прим. Зам. № 22.05-18. 


