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АНОТАЦІЯ
Світова торгівля, науково-технічна діяльність та інвес-

тування є домінуючими формами економічного співробітни-
цтва. У статті зазначається, що глобальні потоки прямих іно-
земних інвестицій у 2016 році зменшилися на 13% порівняно 
з 2015 роком і становили 1,52 трлн. дол. США. Вказується, що 
динаміка обсягів іноземних інвестицій в економічно розвинені 
країни світу характеризувалася суттєвими регіональними від-
мінностями. Результати дослідження засвідчили, що Україна 
займає низькі позиції серед країн-реципієнтів іноземних інвес-
тицій. Вказується, що з метою збільшення обсягу іноземних 
інвестицій в економіку нашої країни важливим є формування 
адекватної інвестиційної політики.

Ключові слова: інвестиція, ринок інвестицій, політика, 
конкуренція, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
Мировая торговля, научно-техническая деятельность 

и инвестирование являются доминирующими формами эко-
номического сотрудничества. В статье отмечается, что гло-
бальные потоки прямых иностранных инвестиций в 2016 году 
уменьшились на 13% по сравнению с 2015 годом и составили 
1,52 трлн. долл. США. Указывается, что динамика объемов 
иностранных инвестиций в развитые страны мира характери-
зовалась существенными региональными различиями. Резуль-
таты исследования показали, что Украина занимает низкие 
позиции среди стран-реципиентов иностранных инвестиций. 
Указывается, что с целью увеличения объема иностранных 
инвестиций в экономику нашей страны важным является фор-
мирование адекватной инвестиционной политики.

Ключевые слова: инвестиция, рынок инвестиций, полити-
ка, конкуренция, глобализация.

АNNOTATION
World trade, scientific and technical activities and invest-

ment are dominant forms of economic cooperation. In the ar-
ticle it is noted that global flows of direct foreign investments in 
2016 decreased by 13%, as compared to 2015, and amounted up 
to 1.52 trillion USD. It is indicated that the dynamics of volumes 
of foreign investments in the economically developed countries of 
the world has been characterized by significant regional differenc-
es. The results of the survey carried out have shown that Ukraine 
occupies a low position among the recipient countries of foreign 
investments. It is stated that in order to increase the volume of 
foreign investments into the economy of our country, it is important 
to form an adequate investment policy.

Key words: investment, investment market, policy, competi-
tion, globalization.

Постановка проблеми. Процеси взаємо-
залежності національних економік охопили 
фактично всі країни світу. Світова торгівля, 
науково-технічна діяльність та інвестування 
є домінуючими формами економічного спів-
робітництва. Підвищення рівня конкуренто-
спроможності вітчизняної економіки зумовлює 
необхідність подальшої інтеграції у глобальне 
економічне середовище, важливим елементом 
якого є міжнародні інвестиційні відносини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різним аспектам інвестування присвячено на-
укові праці зарубіжних та вітчизняних вчених-
економістів. Так, зокрема, теорію інвестування 
ґрунтовно викладено у працях А. Пересади [1], 
Дж. Хірта [2].

Результати досліджень впливу інвестицій на 
розвиток країн та залежності обсягу їх залучен-
ня від політичних факторів наведено у [3]. Ко-
лективом авторів [4] детально проаналізовано 
чинники, які визначають вибір стратегії інвес-
тування. Теоретичні гіпотези авторів доповню-
ються результатами емпіричних досліджень, 
які засвідчують суттєві зміни в регіональному 
розподілі прямих іноземних інвестицій.

Регіональні аспекти інвестування в Україні 
досить повно розкриті науковцями: П. Курмає-
вим [5], Л. Федуловою [6].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас динамізм глобаль-
них економічних процесів зумовлює необхід-
ність дослідження основних тенденцій руху 
інвестиційних ресурсів у контексті конкретної 
економічної ситуації.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз сучасних тенден-
цій та визначення перспектив розвитку міжна-
родного ринку інвестицій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом останніх десятиліть відбувається по- С
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стійна зміна основних тенденцій міжнародних 
економічних відносин. У цьому контексті до-
цільно погодитися з тим, що характер та осо-
бливості сучасної системи міжнародних еко-
номічних відносин багато в чому зумовлені 
ключовими тенденціями міждержавного інвес-
тиційного співробітництва, що викликано по-
силенням глобалізації на всіх рівнях [6, с. 27].

Сучасні тенденції в інвестиційній сфері ста-
ють визначальним фактором глобалізації, а гло-
балізаційні фактори – найважливішими в ін-
вестиційних процесах [7].

Глобальні потоки прямих іноземних інвести-
цій у 2016 році зменшилися на 13% порівняно 
з 2015 роком і становили 1,52 трлн. дол. США 
[8, с. 1].

Це було зумовлено, зокрема, низькими 
темпами глобального економічного зростання 
та світової торгівлі. Зазначені процеси не но-
сили характеру рівноцентризму, а мали визна-
чену локалізацію в окремих країнах.

Динаміка обсягів іноземних інвестицій 
в економічно розвинені країни світу характери-
зувалася суттєвими регіональними відмінностя-
ми. Так, наприклад, прямі іноземні інвестиції 
в економічно розвинені країни Європи знизи-
лися на 29% до 385 млрд. дол. США. Водно-
час спостерігалося зростання інвестиційних 
потоків до Північної Америки (+6%) та значне 
збільшення інвестицій в інші розвинені країни 
(переважно в Австралію та Японію).
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Рис. 1. Розподіл інвестицій між групами країн  
за рівнем економічного розвитку, млрд. дол. США

Джерело: складено автором на основі [8, с. 1]

Уповільнення темпів економічного зростання 
та падіння цін на сировину привело до зменшен-
ня обсягів іноземних інвестицій до країн, що роз-
виваються. Їх притік до цих країн скоротився на 
20% (переважно в країни Латинської Америки 
та Карибського басейну). Упродовж 2016 року 
спостерігалося загальне скорочення на 44% кіль-
кості транскордонних операцій зі злиття та по-
глинання в країнах, що розвиваються.

Як зазначається у [6, с. 31], багато країн, 
що розвиваються, мають труднощі із залучен-
ням міжнародного фінансування для довгостро-
кових виробничих інвестицій. Факторами, які 

негативно позначаються на характері міжна-
родних потоків інвестицій, є поведінка спожи-
вачів, волатильність валютних ринків і геополі-
тична нестабільність.

Обсяги прямих іноземних інвестицій в кра-
їни з перехідною економікою зросли протягом 
2016 року на 38% [8, с. 2]. Найкраща динаміка 
спостерігалася у Казахстані.

Умови на світовому ринку й у національних 
економіках адекватно відображають суттєву за-
цікавленість країн із перехідною/транзитивною 
економікою у збільшенні обсягів залучення іно-
земних інвестицій [6, с. 27].

У цьому контексті доцільно зазначити, що 
динаміка зростання обсягів інвестиційних ре-
сурсів у країни з перехідною/транзитивною 
економікою суттєво залежить від двох основних 
факторів, таких як:

– державна політика щодо інвесторів-нере-
зидентів;

– стратегія ТНК.
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Рис. 2. Залучення інвестицій  
окремими країнами світу, млрд. дол. США

Джерело: складено автором на основі [8, с. 3]

Частка розвинутих економік у структурі іно-
земних інвестицій загалом, за оцінками, зросла 
протягом 2016 року до 57%.

Результати аналізу засвідчують, що Спо-
лучені Штати Америки залишаються найбіль-
шим реципієнтом прямих іноземних інвести-
цій, залучивши приблизно 385 млрд. дол. США 
(рис. 2), на другій позиції – Велика Британія – 
179 млрд. дол. США. КНР – на третьому місці 
з показником 139 млрд. дол. США [8, с. 3].

Як свідчать дані рис. 2, Україна займає 
низькі позиції серед країн-реципієнтів інозем-
них інвестицій. Протягом 2010-2016 років від-
булося зменшення на 7,3% обсягу іноземного 
інвестування.

У табл. 1 наведено інформацію щодо галузе-
вого розподілу іноземних інвестицій.

Статистичні дані засвідчують зменшення пи-
томої ваги металургії (з 45% інвестицій у пе-
реробну промисловість у 2010 році до 20,3% 
у 2016 році). Натомість суттєво зросла частка 
харчової промисловості (з 17,7% інвестицій 
у переробну промисловість у 2010 році до 32,1% 
у 2016 році). Динаміка інвестицій у машинобу-
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дування та галузі, які визначають інновацій-
ний розвиток, залишилася стабільно низькою.
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Рис. 3. Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  
із країн світу в економіці України

Джерело: складено автором на основі [9]

Вищезазначені тенденції засвідчують помір-
ний вплив інвестиційних процесів в Україні на 
динаміку технологічної модернізації національ-
ної економіки. Високі темпи економічного зрос-
тання минулих років не ґрунтуються на онов-
ленні технологій та інноваціях, які в сучасному 
світі забезпечують конкурентоспроможність на-
ціональних економік [5, с. 168].

Водночас в умовах глобалізації світового гос-
подарства і поширення інтеграційних зв’язків 
рівень розвитку країни певною мірою зале-
жить від того, наскільки ефективно вона ви-
користовує можливості міжнародних ринків, 
особливо ринків капіталів. Процесу залучення 
та використання іноземних інвестицій в Укра-
їні притаманні як позитивні, так і негативні 
характеристики, що є наслідком недостатнього 
комплексного дослідження особливостей між-
народних процесів інвестування та впливу ПІІ 
на соціально-економічний розвиток України 
та її регіонів [6, с. 38].

Висновки. Прогнозні розрахунки вказують 
на відновлення зростаючої динаміки прямих 
іноземних інвестицій у 2017 році. На цей по-
казник буде впливати прискорення економічно-
го зростання до 3,4% порівняно з показником 
2016 року – 3,16% [8, с. 3].

До каталізаторів зростання світової еконо-
міки відносять ріст цін на сировину, особли-
во на сиру нафту. Згідно зі звітом U.S. Energy 
Information Administration [11] світові ціни 
на нафту марки Brent у 2017 році зростуть на 
19,2%, газ – на 6,8%, вугілля – на 2,2%. Одно-
часно прогнозується збільшення фінансування 
проектів «зеленої» економіки в середньому на 
7% порівняно із п’ятивідсотковим зростанням 
у 2016 році.

Економічна активність сприятиме зростан-
ню в 2017 році обсягів світової торгівлі на 3,8% 
порівняно з 2,3% у 2016 році. Вищеописане 
і буде визначати динаміку глобальних потоків 
прямих іноземних інвестицій, які, згідно з роз-
рахунками UNCTAD [8], зростуть на 10% про-
тягом 2017 року.

Саме тому з метою збільшення обсягу іно-
земних інвестицій в економіку нашої країни 
надзвичайно важливим є формування адекват-
ної інвестиційної політики.

Доцільно погодитися з колективом науков-
ців [13], що інвестиційна політика України має 
відповідати таким вимогам:

– забезпечувати рівність, взаємовигідність 
і еквівалентність міжнародної економічної вза-
ємодії суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності України;

– бути гарантом залучення іноземних капі-
талів;

– реалізувати заходи державної структурної 
політики на основі врахування пріоритетів еко-
номічного розвитку та спрямування інвестицій-
них потоків у цьому напрямі;

Таблиця 1
Галузевий розподіл іноземних інвестицій в Україні
Галузь 2012 2013 2014 2015 2016

Усього 48 197,6 51 705,3 53 704,0 40 725,4 36 154,5
Сільське, лісове та рибне господарство 725,3 717,8 776,9 617,0 502,2
Промисловість 17 303,8 18 031,1 17 681,4 12 419,4 9893,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 4595,7 4510,8 5004,4 3126,2 1868,7
Переробна промисловість, із них: 12 394,2 12 899,3 12 004,6 8797,6 7531,9
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів

2194,2 3040,6 3228,0 2706,4 2419,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції

1206,5 1381,7 1484,3 1179,2 1079,8

Металургійне виробництво, виробництво готових мета-
левих виробів, крім виробництва машин і устатковання

5585,2 5175,3 3354,6 2181,3 1533,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

5346,1 6070,6 6807,8 6037,6 5247,4

Інформація та телекомунікації 1982,7 1840,4 1894,7 1646,2 2089,4
Фінансова та страхова діяльність 12 908,1 13 094,9 12 261,4 8 790,3 8 382,0
Операції з нерухомим майном 3508,9 3878,3 4768,3 3979,4 3882,1
Професійна, наукова та технічна діяльність 2072,5 2831,0 4006,8 2634,5 2222,6
Інші галузі 4350,20 5241,20 5506,70 4601,00 3935,7
Джерело: [10]
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– забезпечувати формування та стабілізацію 
інвестиційної інфраструктури, що сприятиме за-
провадженню особливих, контрольованих дер-
жавою режимів для іноземних інвестиційних 
інституцій, банків, страхових компаній тощо.

На нашу думку, серед пріоритетних об’єктів 
для залучення іноземних інвестицій можуть бути:

– проекти, пов’язані з упровадженням аль-
тернативних джерел енергії;

– проекти інформатизації суспільства;
– проекти, пов’язані з функціонуванням роз-

поділених баз даних;
– проекти інноваційного підприємництва.
Врахування вищезазначених пріоритетів 

створить передумови для підвищення рівня 
конкурентоспроможності нашої країни на сві-
товому ринку інвестицій.
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