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В сучасних умовах розвитку світової економіки міжнародний капітал 

усе більше відіграє роль головної рушійної сили розвитку світового 
економічного процесу та все більшою мірою впливає на структуру 
міжнародної торгівлі, науково-технічного співробітництва, характер 
спільного підприємства, що радикально змінює саму структуру і перспективи 
розвитку світового господарства. Основними суб’єктами на міжнародному 
ринку капіталів виступають перш за все транснаціональні корпорації і 
міжнародні фінансові інституції. Роль ТНК у русі міжнародного капіталу 
розглядають величезна кількість науковців, аналіз руху капіталів у діяльності 
міжнародних фінансових інституцій, в тому числі й на українському ринку 
детально розглянуто в праці Мельник В.А. [1, с.139-140]. 

З другої половини ХХ ст. рух капіталу розвивається високими темпами. 
За останні сорок п’ять років притоки капіталу збільшилися у 133 рази (до 
1,76 трлн. дол. США у 2015 р.), відтоки прямих іноземних інвестицій у 
збільшилися 104 рази (до 1,47 трлн. дол. США у 2015 р.) [2].  

Запаси прямих іноземних інвестицій, можливий потенціал, а саме 
вартість частки капіталу і резервів (включаючи нерозподілений прибуток), 
що відносяться до материнської компанії, а також чиста заборгованість філій 
материнським підприємств також суттєво зросла за останні тридцять п’ять 
років: притоки запасів збільшилися у майже 29 разів (до 20,2 трлн. дол. США 
у 2015 р.), і відтоки запасів збільшилися у майже 45 разів (до 25 трлн. дол. 
США у 2015 р.) [2]. 

Разом з тим слід зазначити, що з середини ХХ ст. основною сферою 
притоків-відтоків іноземного капіталу стають саме розвинуті країни: на них 
припадає біля 55% імпорту капіталу, і 72% експорту капіталу. З одного боку, 
пов’язано з розпадом колоніальної системи, розвитком науково-технічної 
революції, пізніше зі становленням західноєвропейської інтеграції, 
лібералізацією зовнішньоекономічних зв’язків, діяльністю 
транснаціонального капіталу, розвитком міжнародних фінансових ринків; з 
іншого боку основними донорами капіталу виступають саме економічно 
розвинені країни, саме в цих країнах розташована найбільша кількість 
материнських компаній, які й володіють капіталом. 
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Проаналізувавши статистичні дані щодо міжнародної руху капіталу, як 
основної частки подальшого розвитку міжнародного ринку капіталів, ми 
прийшли до висновку, що потоки прямих іноземних інвестицій формуються 
перш за все у світогосподарській тріаді. Країни, які розвиваються і країни з 
перехідною економікою поки що маються не значну вагу у міжнародному 
русі прямих іноземних інвестицій. Разом з тим, за нашими прогнозними 
даними на сьогоднішній день лідерами залишаться США, Великобританія, а 
також Китай (особливо як реципієнт), але разом з тим зростатиме значення й 
міжнародних фінансових центрів. Саме Люксембург займав лідируюче 
положення на початку ХХІ ст., як за вивезенням, так і за ввезенням 
інвестицій серед найбільших приймаючих країнах і країн базування, хоча в 
інших країнах спостерігався спад (що було проаналізовано вище). В 
довгостроковій перспективі передбачається, що на світовому ринку прямих 
іноземних інвестицій такі країни як Сінгапур, Південна Корею, Тайвань тощо 
стануть гідними конкурентами Сполученим Штатам. 
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На сучасному етапі економіка Китаю розвивається надзвичайно 

швидкими темпами, що має безпосередній вплив на світову економіку через 
зростаючі обсяги експорту. Китай займає важливе місце і в зовнішній 
торгівлі України. 

Китай вбачає в Україні перспективного економічного партнера 
насамперед у таких галузях, як машинобудування, військово-промисловий 
комплекс, високі технології, зокрема космічна техніка, авіа- та суднобудівна 
галузь, матеріалознавство, радіаційна безпека тощо. Для КНР Україна це ще і 
ринок збуту продукції китайських підприємств. Протягом кількох останніх 


