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Одна з найважливіших проблем реформування української економіки – 

залучення іноземних інвестицій. 

Враховуючи серйозне технологічне відставання української економіки по 

більшості позицій, Україні необхідний іноземний капітал, який міг би принести 

нові для України технології та сучасні методи управління, а також сприяти 

розвитку вітчизняних інвестицій. Досвід багатьох країн показує, що 

інвестиційний бум в економіці починається з приходу іноземного капіталу. 

Створення власних передових технологій у ряді країн починалося з освоєння 

технологій, принесених іноземним капіталом. 

Досвід багатьох країн «третього світу», особливо латиноамериканських, 

показує, що несприятливі умови для роботи іноземних компаній всередині 

країни призводять до необхідності зовнішніх державних позик та зростання 

зовнішнього боргу країни. Причому, оскільки державні позики зазвичай 

використовуються неефективно, великі зовнішні борги починають гальмувати 

розвиток економіки.  

Крім того, державні позики є важелем політичного тиску і причиною 

економічних поступок, в тому числі у сфері захисту внутрішнього ринку. 

Міжнародний рух капіталу заснований на його міжнародному поділі як 

одного з факторів виробництва – історично сформованому або придбаному 

зосередженні капіталу в різних країнах, що є передумовою виробництва ними 

певних товарів, економічно більш ефективного, ніж в інших країнах. 

Міжнародний поділ капіталу виражається не тільки в різній 

забезпеченості країн накопиченими запасами матеріальних коштів для 

виробництва товарів, але й в різних історичних традиціях і досвіді виробництва 

та рівнях розвитку товарного виробництва, ринкових механізмів, а також 

просто грошових та інших фінансових ресурсів. Наявність достатніх 

заощаджень (капіталу в грошовій формі) є найважливішою передумовою для 

інвестицій і розширення виробництва. 

Серйозне джерело фінансування – приплив капіталу з-за кордону. Країна 

може отримувати та давати міжнародні позики, приймати та інвестувати за 

кордон підприємницький капітал. 

Міжнародний капітал, розширивши, а часом, усунувши всякі межі, 

переміщується між країнами, зв'язуючи при цьому економічним інтересом 

резидентів різних країн і, що ще більш важливо, даючи поштовх розвитку 

економічного сектора країн, що розвиваються. 

 А це в свою чергу залучає у світову торгівлю все більшу кількість 

суб'єктів і збільшує її масштаби. Саме тому в сучасних умовах економічної 

нестабільності багато країн гостро потребують фінансових вливань з-за 



 

 

кордону. Всебічне й широке освоєння інвестицій дійсно відіграє важливу роль 

у становленні здорової та міцної економіки будь-якої країни. 

Виходячи хоча б з вище сказаного, вже можна з повною впевненістю 

стверджувати, що актуальність розгляду питання не викликає сумніву. 

 Основна мета даної роботи – розгляд сутності та поняття міжнародних 

інвестицій, а також тенденцій їх розвитку та ефективності. 

Для досягнення поставленої мети вирішується ряд завдань, а саме: 

а) розглянути сутність та особливості міжнародних інвестицій; 

б) вивчити форми та види міжнародного руху інвестицій; 

в) визначити місце та роль інноваційно – інвестиційних процесів в 

економічній системі; 

г) дати загальну характеристику діяльності ПАТ «Ф. Т. Р.»;  

д) проаналізувати фінансово – інвестиційну діяльність ПАТ «Ф. Т. Р.»  

е) розглянути інвестиційні стратегії для ПАТ «Ф. Т. Р.» 

ж) дослідити напрямки розвитку міжнародної інвестиційної діяльності 

підприємства. 

Об'єктом дослідження є процес фінансового розвитку ПАТ «Ф. Т. Р». 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методологічних 

аспектів обґрунтування вибору стратегії міжнародного інвестування 

підприємств. 

При виконанні дипломної роботи були застосовані методи аналізу, 

спостереження, дослідження, опису, графічний, аналітичний та розрахунковий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


