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ІНВЕСТИЦІЇ ЯК УМОВА МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Останнім часом у науковій літературі, на рівні державних рі-
шень, у дискусіях і суперечках багато говориться про роль інвести-
ційного фактора в економічному розвитку як національної економі-
ки, так і в міжнародних контактах, відзначається недостатня 
політична воля держави у розв’язанні назрілих економічних про-
блем і недосконалість правової бази, що регулює зазначені відноси-
ни. 

Нерідко висловлюється думка про те, що держава, в силу об-
меженості своїх фінансових можливостей, може здійснювати 
лише вибіркову міжнародну політику, вступаючи в контакти з 
окремими країнами, для яких українська економіка — інвести-
ційно досить приваблива. Інші сфери інтеграції, відповідно до 
такої логіки, виявляються малозначущими, не заслуговуючими 
уваги. Але саме вони становлять основну масу інтеграційних 
об’єктів, і зневага тут просто недоречна. 
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Україна поки ще має у своєму розпорядженні значні інвести-
ційний потенціал, тому проблема полягає в тому, щоб знайти ді-
ючі механізми його раціонального використання. Звертання до 
економічної теорії дає змогу знайти розв’язання багатьох склад-
них проблем практики господарювання. Зокрема, мається на ува-
зі вимога економічного закону, який диктує необхідність розвит-
ку продуктивних сил через міжнародну систему поділу і 
кооперації праці. Вкрай необхідно зосередити увагу на економіч-
ній ролі інвестицій у подальшому розвитку цих відносин. Ми ро-
бимо акцент саме на економічній ролі інвестицій, ні в якому разі 
не заперечуючи важливість правових методів регулювання інвес-
тиційних відносин. Але за ситуації, при якій в українських відно-
синах правові важелі спрацьовують не завжди, саме економічні 
умови, на нашу думку, поки що є пріоритетними. 

Проблема раціональної організації міжнародних інвестицій-
них контактів включає забезпечення і координацію інвестицій 
країн, які кооперуються. Тільки за таких умов можливе забезпе-
чення інвестиційної діяльності, відповідного загального віднов-
лення національного виробничого апарату і його нарощування на 
якісно новій технічній основі. Але у визначенні характеру такої 
організації необхідний перегляд ряду економічних умов. Серед 
таких умов на перший план висувається проблема впорядкування 
галузевої структури народного господарства. Діюча в українській 
економіці галузева структура не відповідає розвиненим країнам і 
господарючим суб’єктам міжнародного ринку, які не завжди орі-
єнтуються у виборі сфер інвестування. 

У традиційних галузях, особливо у сфері матеріального виро-
бництва, на багатьох підприємствах одночасно виробляються за-
соби виробництва, предмети споживання, а у військово-
промисловому комплексі — озброєння й інші предмети. Змішу-
вання виробництв різного функціонального призначення стає на 
перешкоді в розкритті об’єктивних економічних зв’язків у світо-
вій практиці, і це ускладнює можливість розширювати міжнаро-
дні зв’язки. Міцні економічні зв’язки між учасниками міжнарод-
ного ринку виявляються прихованими, а отже, нерегульованими. 
Тому задача вдосконалення галузевої структури народного гос-
подарства України — найголовніша передумова для повноцінної 
інтеграції її у світовий простір. Нечіткість у виборі напрямку ін-
теграції також приносить негативні результати. Оперуючи зрос-
танням питомих показників і динамікою обсягів виробництва в 
більшості галузей, вчені і господарники на основі окремих фраг-
ментів економічного росту намагаються передбачати динаміку 
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інвестиційної активності. Такий підхід дуже суб’єктивний і не 
дозволяє чітко визначити місце і роль України в міжнародному 
суперництві, оцінити його вплив в умовах ринку. 

Суть міжнародної кооперації визначається системою суспіль-
ного поділу і кооперації праці, у якій кожен конкретний товаро-
виробник займає свою нішу. При цьому його положення обумов-
люється не тільки прямими зв’язками з постачальниками 
ресурсів і споживачами його продукції, але і непрямими 
зв’язками з економічно віддаленими агентами ринку. Наприклад, 
загальна потреба в руді чорних металів багатьох країн визначаєть-
ся не тільки металургійними підприємствами і не тільки потре-
бою в металі проміжних виробництв (галузей машинобудування, 
будівництва, транспорту й ін.), але і потребами населення в 
предметах споживання, у послугах, що визначають функціонуван-
ня зазначених виробництв. Саме в даному ресурсному напрямку 
інтеграції Україна має високу інвестиційну привабливість. Тому 
варто формувати умови підтримки таких зв’язків і використовувати 
їх для зміцнення економічної системи і стабілізації економічного зростання. 

Виходячи з такої позиції, можна було б більш активно залучи-
ти інвестиції для здійснення структурних реформ і стабілізувати 
економічне зростання. Отже, включення України у формування і 
підтримку раціональної системи суспільного поділу і кооперації 
праці — головна умова стійкого економічного росту й інвести-
ційної політики. 

Для діючого у багатьох країнах, що розвиваються, інвестицій-
ного механізму властивий напрямок інвестицій на рішення бага-
тьох задач. При цьому акцент робиться на автономному розвитку 
окремих сфер регіонів або конкретному об’єкті господарювання. 
Багаторічна практика такого підходу до рішення задачі зміцнення 
національної економічної системи не приносить позитивного ре-
зультату. Виникає питання: як будувати інвестиційну діяльність, 
що відповідає вимогам суспільного прогресу? Відповідь випли-
ває з розгляду механізму прямих і зворотних зв’язків між ланка-
ми системи міжнародного поділу і кооперації праці. У цій систе-
мі кожна країна, кожне підприємство, організація займає певну 
нішу і функціонує в рамках того ринкового простору, який утво-
риться його зв’язками з постачальниками ресурсів і споживачами 
продукції. Саме в даному напрямку Україна повинна шукати своє 
місце і в ролі інвестора міжнародної діяльності, і у якості 
суб’єкта, який потребує інвестицій. І розширювати зазначені по-
шуки слід у зміцненні інтеграційних відносин з інвестиційно 
привабливими країнами. 


