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Не зважаючи на те, що Україні є дешева робоча сила, іноземні 

інвестори не поспішають розпочинати інвестиційну діяльність на 

теренах вітчизняної економіки.  

Виходячи з цього, вважаємо за доцільне більш ґрунтовно 

розглянути дану проблему, оскільки науковці наголошують на шляхах 

вирішення даної проблеми через пошук методів підвищення 

привабливості України. 

При дослідженні ми побачили, що продуктивність праці за різних 

обставин буде різною. За умови, коли інвестор не може одночасно 

здійснити кадрову реструктуризацію підприємства, яке він купує, то 

продуктивність по всьому підприємству залишається достатньо 

довгий час набагато нижчою, ніж якби він відкрив нове підприємство. 

Відповідно інвестору немає часу та бажання на додаткове 

фінансування щодо зміни даної ситуації. 

Освіта та рівень кваліфікації робочої сили є одним із важливих 

факторів для країн, які знаходяться на стадії розвитку.  

В Україні данае питання є й досі актуальним, оскільки існує не 

лише проблема з якістю освіти, а й реальною доступністю, 

адекватністю та подальшого її використання на практиці. Причому 

відтік освічених людей з країни є кричущим питанням сьогодення. 

Проаналізувавши перваги і недоліки, нами вирішено, що основні 

проблеми дешевої робочої сили – це низька продуктивність праці в 

наслідок слабкої мотивованості і нестабільність політики України в 

цілому.  

Також, однією із проблем є низька зацікавленість роботодавця в 

підвищенні кваліфікації робітника. Вирішенням цієї проблеми можуть 

стати курси, тренінги, стажування та обмін досвідом за кордоном, 

тімбілдінги, тощо.  

 

Керівник: учитель економіки комунальної установи Сумська 

гімназії №1 Гончаренко М. М., доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування ННІ БТ «УАБС» Мінченко М.Г. 


