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можливість отримання стійких конкурентних переваг, пов'язаних з використанням високих 

технологій і сучасних методів управління компанією. Консалтингова діяльність у все 

зростаючій мірі визначає загальну ситуацію в світовій економіці і місце країн у світовому 

господарстві та системі світогосподарських зв'язків. 
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Міжнародний рух капіталу – це експорт та імпорт капіталу з-за кордону з метою 

отримання певних вигод [1]. Міграція капіталу займає центральне місце в економічному 

процесі, забезпечуючи ріст економік більшості держав, а кошти, що утворюється в результаті 

перерозподілу, самостійно обумовлюють своє розширення і розвиток. 

 Аналіз інвестиційних процесів в Україні показує, що за період з 2010 року по 2019 рік 

відбуваються різнобічні коливання обсягу експортованих та імпортованих інвестицій та 

боргових інструментів. При цьому в цілому в експорті акціонерного капіталу спостерігається 

позитивна динаміка, а імпорт в середньому зменшується з кожним роком. Це зумовлено, 

насамперед, негативною інвестиційною привабливістю нашої країни. При цьому міграція 

боргових зобов’язань має позитивну динаміку в обидві сторони, що здається позитивним, 

проте, імпорт перевищує експорт більш ніж в 40 разів, а отже, наша країна має погасити 

міжнародні кредити на суму рівно в стільки ж разів більшу, ніж мають заплатити нашій 

державі, що безумовно є негативним. 

 Прогнозуючи обсяги міжнародної міграції капіталу, можна спостерігати збільшення 

всіх прогнозованих показників. Зростання експорту та імпорту акціонерного капіталу є 

позитивним явищем, особливо, якщо зважати на те, що обсяг іноземних інвестицій в Україну 

зросте майже на 80% на 1 січня 2021 року в порівнянні з 1 січням 2019 року. На противагу 

цьому збільшиться й обсяг імпортованих боргових зобов’язань на 49%, що є негативним, але 

зважаючи, що різниця між цими двома показниками надто велика, то можна цілком 

стверджувати про позитивний характер цих процесів в цілому. Проте, точність прогнозів 

спостерігається на рівні 77-89%, що не дає абсолютної гарантії. 

 Для розуміння величин прогнозованих обсягів імпортованого та експортованого з 

економіки України капіталу доцільно виділити фактори, які на них впливають. Результати 

кореляційного аналізу показали, що ВВП має сильний зв’язок з імпортом акціонерного 

капіталу та експортом боргових інструментів, а експорт товарів і послуг, так само як і їх 

імпорт, має сильний зв’язок з усіма досліджуваними показниками. Отже, підвищення рівня 
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ВВП приведе до збільшення обсягів руху позитивного для нашої країни капіталу, а 

збільшення експорту та імпорту товарів – до збільшення руху усіх видів міжнародного 

капіталу. Проте, окрім тих факторів, на основі яких визначались кореляційні показники, 

існують і інші, які не мають числового вираження. З поміж таких можна виділити як 

позитивні, такі як потенціал сільськогосподарської галузі, дешева кваліфікована робоча сила, 

так і негативні, такі як корупція, непрозорість судової системи, недосконалість податкової та 

митної системи, загальний економічний стан країни та політична ситуація в країні. 

 Виходячи з факторів впливу можна запропонувати заходи підвищення інвестиційної 

привабливості країни, а саме: покращення економічної ситуації в Україні, розвиток 

вітчизняних підприємств; здійснення антимонопольних заходів та забезпечення 

конкурентного середовища для іноземних інвесторів; активізація боротьби з корупцією; 

покращення іміджу країни на міжнародному рівні; забезпечення стабільності законодавства в 

сферах оподаткування та інвестування; забезпечення захисту іноземних інвесторів; 

активізація боротьби з інфляцією. 

Втілення в життя цих заходів в цілому допоможе не лише досягти покращення 

динаміки позитивних аспектів міжнародного руху капіталу, а й  уповільнити динаміку його 

негативної частини в вигляді імпорту боргових зобов’язань. 
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