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лятися від неї не будуть, навпаки, зараз роль гнучкої 
упаковки зростає як ніколи;

4) гнучке пакування є більш економним варіантом 
ніж папір або скло;

5) криза сприяє процесам консолідації в галузі та 
закріпленню позицій підприємств-лідерів [5].

Висновки з проведеного дослідження. проведене 
дослідження дозволяє зробити висновок, що ринок 
гнучкої упаковки не стоїть на місці. Він розвивається 
не тільки кількісно, але і якісно, вбираючи в себе всі 
можливі технічні новинки, вдосконалюючи власти-
вості пакувальних матеріалів, під час надаючи їм ще 
зовсім недавно неймовірних функцій. 

Зручність у використанні, практичність і легкість 
упаковки дозволять знайти популярність у вибагли-
вого сучасного споживача. Виробництво гнучкої упа-
ковки безсумнівно має перспективи більш широкого 
впровадження у харчовій та хімічній промисловості, 
а отже нові можливості для росту та підвищення при-
вабливості галузі. Виробництво конкурентоспромож-
них пакувальних матеріалів на основі наукоємних 
технологій дасть змогу вітчизняним підприємствам 
посилити власні позиції на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках.

метою подальшого дослідження є оцінка місця 
тоВ «ДпА» м.Донецьку у загальному рейтингу під-
приємств гнукого пакування україни. 
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державної інвестиційної політики України в умовах неоліберальної 
моделі глобалізації. Досліджено основні проблеми сучасної інвес-
тиційної політики, розроблено напрями удосконалення концепції 
державної інвестиційної політики з урахуванням глобальних ви-
кликів та загроз.

Ключові слова: державна інвестиційна політика, глобаліза-
ція, концепція, інвестиції.

АннотАция
В статье разработаны основные концептуальные основы форми-

рования государственной инвестиционной политики Украины в усло-
виях неолиберальной модели глобализации. исследованы основные 
проблемы современной инвестиционной политики, разработаны на-
правления совершенствования концепции государственной инвести-
ционной политики с учетом глобальных вызовов и угроз.
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AnnotAtion
In the article the basic are worked out conceptual principles of 

forming of public investment policy of Ukraine in the conditions of 
neoliberal model of globalization. The basic problems of modern in-
vestment policy are investigational, directions of improvement of con-
ception of public investment policy are worked out taking into account 
global calls and threats.

Key words: public investment policy, globalization, conception, 
investments.

Постановка проблеми. прагнення україни до інте-
грації у світову ринкову економіку вимагає підвищен-
ня інвестиційної активності на підприємствах усіх га-
лузей національної економіки. Внаслідок глобалізації 
процесів інвестування сьогодні реалізуються фінансо-
во-інвестиційні схеми, у яких задіяні практично всі 
учасники ринку – фізичні особи, корпорації, уряди, 
міжнародні організації. В результаті не тільки істотно 
коригується інвестиційна практика, а й певним чином 
дискредитується традиційна інвестиційна теорія. по-
силення глобалізаційних процесів, тенденції інтер-
націоналізації виробництва, лібералізації зовнішньої 
торгівлі роблять інвестиційне забезпечення головною 
рушійною силою світового економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ваго-
мий внесок в дослідженнями даної проблеми внесли 
такі вітчизняні вчені економісти, що досліджували 
проблеми інвестиційного розвитку в умовах глобалі-
зації, серед них о. Білорус, А. Гальчинський, т. коз-
лова, Ю. пахомов, С. циганов, А. Філіпенко та інші. 
ними обґрунтовано основні теоретико-методологіч-
них та практичних аспектів формування та розвитку 
соціальної інфраструктури.

Метою статті є розробка основних концептуальних 
положень державної інвестиційної політики україни 
в умовах глобалізації.
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Виклад основного матеріалу. інвестиційний по-
тенціал україни характеризується високою нео-
днорідністю, тому інвестиційну політику необхідно 
проводити виходячи з можливостей потреб розвитку 
кожного регіону, обов’язково враховуючи сучасні ви-
клики глобалізації. Зокрема, т. козлова виокремлює 
такі прояви глобалізації: інтелектуалізація господар-
ської діяльності з різким зростанням ролі людського 
капіталу; зміна технологічного укладу з домінуван-
ням в інфраструктурі господарської діяльності та ви-
робничих процесах інформаційно-комунікаційних 
систем; руйнування приватної власності через поси-
лення значущості нематеріальних факторів виробни-
цтва; відносне знецінювання традиційних технологій 
та індустріальних комплексів; формування верхнього 
наднаціонального поверху економічної піраміди гло-
бальної економіки, де ключовими гравцями є розви-
нуті країни, тнк і мФо [1, с. 370-376].

найбільш актуальним, на сьогодні вважаємо під-
ходи А. Гальчинського, який розглядає глобалізацію 
як планетарний механізм, що органічно поєднує в собі 
комунікаційний інструментарій взаємодії, з одного 
боку, людини з людиною, а з другого – людини і люд-
ства взагалі з природою і біосферою [2, с. 17].

В україні існує ряд найперспективніших галузей 
економіки, зокрема гірничодобувна галузь, сільське 
господарство, хімічна промисловість та металургія, 
які є найперспективнішими для залучення капітало-
вкладень в умовах глобалізації. пріоритетними на-
прямами для залучення й підтримки стратегічних 
інвесторів можуть бути ті, де україна має традиційні 
виробництва, володіє необхідним ресурсним потен-
ціалом і формує значну потребу ринку у відповідній 
продукції: тракторо-, комбайно-, авіа- та ракетобу-
дування, нафто-, газовидобування, замкнений цикл 
виробництва для АеС, розвиток енергогенеруючих 
потужностей, переробка сільськогосподарської про-
дукції, транспортна інфраструктура, виробництво 
легкових та вантажних автомобілів, запровадження 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

Для обґрунтування концептуальних основ фор-
мування державної інвестиційної політики розвитку 
аграрної сфери слід навести аналіз інвестиційної зна-
чущості галузей україни (табл. 1).

Сьогодні глобалізація сприяє прискореному розви-
тку продуктивних сил, науково-технічному прогресу, 
зростанню інтенсивності у взаємовідносинах між еко-
номіками країн. Глобалізація дає комплексний ефект 
в сучасних умовах, комбінуючи такі фактори, як іно-
земний капітал, нові технології, інтеграційні можли-

вості і вихід на світові ринки, а саме світовий ринок 
технологій.

оцінюючи ефективність інвестиційного забезпе-
чення виробництва в умовах посилення глобаліза-
ційних процесів, слід зазначити, що, в свою чергу, це 
сприяє розвитку міжнародних відносин, стабільнос-
ті зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних 
зв’язків, зміцненню внутрішнього виробничого потен-
ціалу країни, що є необхідною умовою розвитку будь-
якої економіки.

найбільш привабливими для іноземних інвесто-
рів були високодохідні види економічної діяльності: 
фінансова діяльність (особливо в умовах швидких 
темпів розвитку кредитного ринку), переробна про-
мисловість, операції з нерухомістю, торгівля та бу-
дівництво. при цьому, розглядаючи вплив прямих 
іноземних інвестицій, варто звернути увагу, що зна-
чна частина іноземного капіталу в останні роки була 
спрямована на придбання вже існуючих активів, а не 
на створення нових виробництв, які могли б виробля-
ти конкурентоспроможну продукцію на вітчизняних 
підприємствах.

З метою поліпшення економічної ситуації та ство-
рення сприятливого інвестиційного клімату було б до-
цільно створити в україні єдину базу даних щодо всіх 
підприємств (включаючи сферу середнього та малого 
бізнесу), яка б надавала конкретну інформацію про 
можливості інвестування в україні разом з пропози-
ціями конкретних проектів і пошуком потенційних 
партнерів.

при цьому слід пам’ятати, що приплив інозем-
них інвестицій у країну означає прискорення довго-
строкового економічного зростання лише за умови 
їх раціонального використання. тому перед урядом 
постає короткострокове макроекономічне завдання – 
управління інтенсивними надходженнями іноземної 
валюти. різке збільшення її обсягів може призвести 
до швидкого зростання обсягів кредитів, підвищення 
цін на внутрішні активи і надалі – стимулювання ін-
фляційних процесів, що підтверджуються кризами на 
глобальних фінансових ринках.

іноземні інвестиції, що були вкладені в економі-
ку україни, головним чином були спрямовані на під-
тримку та розширення вже існуючих виробництв, а не 
в інноваційне оновлення технологічних процесів. про 
це свідчить розподіл інвестицій згідно із структурою 
промислового потенціалу україни за технологічними 
укладами (табл. 2).

Близько 75% усіх інвестиційних коштів спрямо-
вується на виробництва із низьким технологічним 

таблиця 1
Аналіз інвестиційної значущості галузей України
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Галузі з високим рівнем зрілості, що генерують зна-
чні ресурси для економічного розвитку і національ-
ного інвестування

металургія, переробка c.-г. продукції, маши-
нобудування

Добувна галузь (нафта, газ, мінерали), хімічна про-
мисловість
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них позицій на ринках, що розвиваються
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сткої конкуренції інших великих ринків

Галузі з низькою конкурентною перевагою, що потре-
бують постійних субсидій для отримання доходів

Фінанси, аграрний сектор, харчова промис-
ловість, транспорт, логістика, електроенер-
гетика

туризм, фармацевтична індустрія та медицина, нано-
технології, мікроелектроніка, інформаційні техноло-
гії, телекомунікації

інвестиційна стратегія: зниження залежності 
від альтернативного імпорту

інвестиційна стратегія: надання державної під-
тримки, модернізація виробництва для покращення 
конкурентних переваг

Джерело: [3]
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рівнем (ііі уклад), при цьому на їх модернізацію та 
технічне переозброєння було спрямовано більше 80% 
загального обсягу інвестицій цього типу. лише менше 
0,5% інвестицій були освоєні підприємствами, що на-
лежать до vі технологічного укладу та використову-
ють найсучасніші технології виробництва.

таблиця 2
Відтворювальна структура 

промислового потенціалу України за технологічними 
укладами (у % до загального обсягу)
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ііі 57,59 6,86 29,55 74,67 82,51

іv 38,18 69,47 61,16 20,38 10,88

v 4,19 23,55 8,64 4,52 6,56

vі 0,04 0,12 0,64 0,43 0,04
Джерело: [4, с. 69]

Відсутність інвестицій у нове високотехнологічне 
виробництво (у виробництво v та vI технологічного 
укладу в україні було спрямовано менше 5% загаль-
ного обсягу інвестицій) також зумовила неспромож-
ність вітчизняного виробника адекватно відповісти на 
зростання внутрішнього споживчого попиту населен-
ня. наслідком цього стало стрімке зростання імпорту 
споживчих товарів.

економічне зростання в україні є переважно від-
новлюваним та екстенсивним. Для виробництва про-
дукції використовувалися існуючі виробничі потуж-
ності традиційних секторів економіки, тоді як нові 
високотехнологічні виробництва не створювалися. це 
пояснюється переважанням у структурі джерел інвес-
тування власних коштів підприємств, тоді як креди-
ти, незважаючи на поступове зростання їх частки у 
структурі джерел інвестицій, так і не змогли забезпе-
чити створення нових видів виробництва, а фондовий 
ринок як потенційне джерело капіталу для новоство-
рених підприємств так і залишався нерозвиненим. 

основними напрямами реалізації конкурентних 
переваг внутрішнього ринку україни могли б стати 
наступні:

- «зелене» сільське господарство;
- інтелектуальне виробництво;
- транзитна функція.
Стимулювання розвитку за цими напрямами до-

зволить не лише реалізувати конкурентні переваги 
внутрішнього ринку україни, але й матиме суттєвий 
кумулятивний ефект для розвитку інших секторів 
економіки, які дозволять реалізувати конкурентні пе-
реваги нашої країни на зовнішньому ринку.

Державна інвестиційна політика україни повинна 
спрямовуватись на сталий розвиток галузей народно-
го господарства на інвестиційно-інноваційній основі, 
забезпечення продовольчої безпеки країни, нарощу-
вання експортного потенціалу, застосування узгодже-
них з нормами Сот механізмів захисту вітчизняного 
ринку, створення умов для повноцінного розвитку 
інфраструктурних елементів. прикметою сучасної 
національної економіки є нестача інвестиційних ре-
сурсів, необхідних для проведення структурної пере-
будови галузі, існують проблеми залучення зовнішніх 
джерел фінансування, особливо іноземних інвести-
цій. Відповідно, сьогоднішній стан справ в економіці 
вимагає системного підходу, основою якого повинні 

стати обґрунтування та розробка концепції формуван-
ня державної інвестиційної політики розвитку галузі.

В умовах нестабільності та безсистемності макро-
економічних перетворень особливого значення набу-
ває оптимально обраний концептуальний підхід до 
обґрунтування напрямів розвитку державної інвес-
тиційної політики. концепція повинна враховувати 
правила, які диктують державні органи, визначати 
основні напрями перетворень в рамках норматив-
но-законодавчого забезпечення країни. у загальній 
структурі концепції визначаються цілі, завдання 
щодо їх досягнення, механізм виконання і обсяги 
реального фінансування. таким чином, метою ство-
рення концепції державної інвестиційної політики 
повинна стати розробка системних механізмів управ-
ління, які можуть швидко реагувати на можливі 
зміни ситуації у суспільстві. Зокрема, вчений С. ра-
євський вважає, що розробка і реалізація концепції 
базується на таких аспектах, як оцінка досягнутого 
рівня і особливостей соціально-економічного розви-
тку, розробці сценаріїв структурної перебудови гос-
подарства, а також стратегії адаптації до нової сис-
теми міжрегіональних зв’язків і взаємозалежності; 
виборі і обґрунтуванні напрямів перспективного роз-
витку регіонів та галузей, що залежать від розробле-
них сценаріїв, які враховують спеціалізацію регіо-
нального виробництва [5, с. 18].

концепція інвестиційного розвитку повинна вклю-
чати загальне уявлення про стратегічні цілі та пріори-
тети, економічну політику держави та її найважливі-
ші напрями, засоби реалізації визначених цілей. тому 
концепція державної інвестиційної політики пови-
нна цілеспрямовуватися на формування якісно нової 
структури економіки, яка б забезпечувала ефективні 
методи мобілізації загальнодержавної інвестиційної 
політики. це забезпечило б структурно-технологічну 
збалансованість виробництва, що допоможе подола-
ти диспропорції у розвитку міжгалузевих і міжрегіо-
нальних господарських комплексів та окремих галу-
зей.

Стратегічне планування повинно стати системним 
процесом, який ініціюється і підтримується, насам-
перед, політичною владою і економічними товари-
ствами. Стратегічне планування сьогодні виступає 
як функція стратегічного проектного менеджмен-
ту і стає одним з головних інструментів державного 
управління. також стратегія розвитку держави та 
регіонів не повинна бути адміністративним регламен-
том, директивою, яка доводиться зверху. Вона пови-
нна узгоджуватися між органами виконавчої влади, 
комерційними структурами і різними громадськими 
організаціями та являти собою багатовекторну домов-
леність на здійснення конкретних заходів щодо під-
вищення ефективності спільної діяльності у різних 
сферах соціально-економічного розвитку регіонів. За-
значені у стратегії цілі і завдання повинні бути страте-
гічно важливими більшою мірою для населення регіо-
ну, ніж для органів влади.

Сьогодні міністерство економіки концентрує свою 
діяльність у двох напрямах: на підтримці сприятли-
вого середовища для інвестицій, яка передбачає міні-
мізацію ризиків та напрацювання законодавчих норм 
для забезпечення стабільної роботи як національних, 
так і іноземних інвесторів; на аналізі, прогнозуванні 
та акумулюванні інвестиційних ресурсів з усіх реаль-
но можливих джерел.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
В умовах глобалізації та динамічної швидкості по-
ширення інформації необхідно досліджувати, як 
здійснювати інформаційне забезпечення процесу ін-
вестування. інформація, яка може бути доступною, 
повинна сприяти визначенню проблем, удоскона-
ленню методів роботи, впровадженню нової техніки, 
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зменшенню витрат і підтримці потужностей, ефек-
тивному позиціонуванню, вдалій співпраці з іншими 
суб’єктами економіки та створенню інвестиційно-при-
вабливого середовища на підприємствах. оскільки 
цей чинник впливу сьогодні сформульований пере-
важно лише у комплексі з іншими, то перспективою 
для подальшого дослідження є формування інформа-
ційного забезпечення джерел фінансових ресурсів та 
договірних відносин, що потребує аналізу сучасного 
стану підприємств та їх оточення.

таким чином, до концептуальних пріоритетів роз-
витку інвестиційного забезпечення національної еко-
номіки слід віднести:

- розробку державної інвестиційно-інноваційної 
політики та стратегії на загальнодержавному і регіо-
нальному рівнях, націлених на становлення прогре-
сивних технологічних укладів;

- формування організаційно-економічного меха-
нізму функціонування галузей економіки на інвести-
ційно-інноваційній основі;

- посилення ролі державних організацій в активі-
зації інвестиційно-інноваційної діяльності;

- вдосконалення системи підготовки кадрів в галузі 
інвестиційно-інноваційної діяльності, що забезпечить 
підвищення інвестиційної активності організацій і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень.

Вважаємо, що саме на державному рівні стає 
можливим забезпечення комплексного, довгостро-
кового, динамічного планування розвитку інвести-
ційної забезпечення розвитку національної еконо-
міки в умовах глобалізації. такий підхід надасть 
комплексного та системного характеру процесу 
створення сприятливих умов для діяльності інозем-
них та вітчизняних інвесторів, сприятиме вирішен-
ню завдання збільшення обсягу інвестицій в націо-
нальну економіку.
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