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ВСТУП 

Актуальність теми дипломної роботи та стан наукової розробки проблеми. 

Глобалізація й інтеграція світової економіки є двома найважливішими факторами, 

які визначають розвиток світового господарства на межі ХХI століття. Одним з 

найвищих етапів глобалізації виступає глобалізація світового фінансового прос-

тору, яка є найбільш динамічною складовою загального процесу глобалізації та 

відіграє все зростаючу роль у світовому розвитку.  

Фінансова глобалізація охоплює не тільки міжнародні фінансові ринки, во-

на впливає на міжнародні інвестиції, регіональний і національний економічний 

розвиток, міжнародну конкуренцію, поведінку компаній, інвесторів, банків та ін-

ших фінансових інститутів, регулятивних органів та урядів, міжнародних фінан-

сових організацій.  

Велике значення для країни має ретельний вибір механізму інтеграції наці-

ональної економіки в світовий фінансовий простір, створення необхідних для 

цього умов та проведення сприятливої для залучення іноземних інвесторів зовні-

шньоекономічної та фінансової політики.  

Характерною рисою світових економічних відносин стає інтенсивний роз-

виток фінансової глобалізації із залученням національних економік до світового 

ринку капіталу, посилення їх взаємозалежності. Відображенням цих процесів ста-

ло виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація та швидке 

зростання ринків капіталу.  

Зростаюча взаємозалежність країн, інтенсифікація міжнародного обміну то-

варами, послугами та капіталом призводить до появи нових тенденцій у сфері фі-

нансових відносин. Тому стратегічно важливим напрямом є розробка ефективної 

національної політики в області фінансів з урахуванням необхідності інтеграції 

країн до світової економіки як рівноправних учасників глобального ринкового 

процесу.  

Глобалізація, зокрема її фінансова складова, і як фактор, що впливає на неї, 

міжнародна фінансова інтеграція на теперішній день – недостатньо вивчені яви-
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ща, тому дослідження у цій області дуже важливі та закономірно викликають ве-

ликий теоретичний і практичний інтерес. Економіка України гостро відчуває пот-

ребу в капіталі, але становлення власного фінансового ринку у процесі переходу 

до ринкової економіки, розпочався лише з часу набуття країною незалежності, 

крім того, цей процес відбувається повільно, нерівномірно і суперечливо.  

Необхідний для української економіки капітал в достатній мірі є на світо-

вому фінансовому ринку. І від того, наскільки швидко та якісно Україна буде ін-

тегрована у світовий фінансовий простір, залежить її частка у світових фінансо-

вих потоках, обсягу залучених до економіки інвестицій, а відповідно й скоріше 

досягнення потенційного рівня у виробничій та фінансовій сферах. 

Дипломну роботу присвячено проблемам щодо діяльності фінансових посе-

редників на інвестиційному ринку капіталу України. 

Незважаючи на очевидні здобутки сучасної наукової думки щодо перспек-

тивних можливостей і резервів міжнародної інтеграції, стан економічної практики 

в Україні свідчить про необхідність подальших досліджень з питань міжнародно-

го інтегрування взагалі і зокрема – розгляду можливостей забезпечення переду-

мов інтеграції України до світового інвестиційного ринку капіталу в умовах гло-

балізації. Усе вищезазначене визначає актуальність теми дослідження. 

Метою дипломної роботи є визначення особливостей інвестиційної діяль-

ності в Україні, розробка та обґрунтування пропозицій щодо її удосконалення. 

Реалізація основної мети передбачає вирішення наступних завдань:  

- з`ясування сутності інвестицій та їх класифікації; 

- визначення джерел фінансування інвестиційної діяльності; 

- розгляд методології оцінки ефективності інвестиційної діяльності; 

- визначення організації управління інвестиціями; 

- оцінка методів формування інвестиційного портфелю; 

- аналіз основних інструментів ринку капіталу та управління інвестицій-

ними портфелями; 

- оцінка ефективності діяльності компанії на ринку інвестування; 
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- розробка пропозицій щодо покращення діяльності досліджуваної компа-

нії. 

Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність в Україні. 

Предметом дослідження є економічні відносини у грошовій формі, що ви-

никають в процесі здійснення інвестиційної діяльності.  

Методологічна основа дослідження. В роботі використано діалектичний ме-

тод наукового пізнання економічних процесів та явищ, а також загальнонаукові 

методи дослідження: метод аналізу і синтезу, порівняльний, системний підхід, 

структурний аналіз; методи узагальнення даних, економіко-математичні методи 

аналізу, статистичний аналіз.  

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі акти Верховної Ради 

України, постанови Кабінету Міністрів України. Джерелом аналітичної інформа-

ції були матеріали первинного обліку та статистичної звітності промислових під-

приємств, офіційні статистичні дані України. У процесі дослідження використані 

такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагаль-

нення і формулювання висновків), статистико-економічний (аналіз сучасного ста-

ну інвестування промислового виробництва), монографічний (удосконалення ме-

тодів економічного обґрунтування інвестицій), розрахунково-конструктивний та 

експериментальний (обґрунтування проекту у випадку кредитного фінансування, 

розрахунок реального терміну окупності власного капіталу). 

Структурно дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, виснов-

ків, списку використаних  джерел. 
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