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Постановка проблеми. У сучасному світі доля 

кожної країни значною мірою визначається глоба-
лізацією. Отримавши найбільший розвиток в еко-
номічній сфері, глобалізація у ХХI ст. вийшла за 
її рамки і стала реально перебудовувати структуру 
світу. З одного боку, вона створює сприятливі переду-
мови для міжнародного співробітництва у вирішенні 
загальносвітових проблем, відкриває унікальні мож-
ливості для широкого міжнародного обміну науко-
вими ідеями та здійснення спільних досліджень і 
розробок ученими та фахівцями різних країн, ство-
рює нові передумови для розвитку зв'язків і інтегра-
ції між національними урядовими установами, неу-
рядовими та іншими структурами різних держав для 
вироблення узгодженої стратегії і спільних програм, 
спрямованих на забезпечення екологічно стійкого 
збалансованого розвитку. Однак поряд із позитивами 
існують і певні проблеми та суперечності, що поро-
джує глобалізація [1–13].

По-перше, ускладнився характер загальносві-
тових проблем. Екологічні, демографічні, ресурсні 
проблеми виявилися найтіснішим чином переплетені 
між собою, нерозривно пов'язані із загальним станом 
світової економіки і соціального розвитку в різних 
країнах і регіонах світу. Все це призвело до поміт-
ного звуження можливостей національних урядів 
вирішувати економічні, фінансові, соціальні еколо-
гічні та інші проблеми в локальних масштабах, обме-
жених рамками своїх держав, без тісної координації 
дій один з одним.

По-друге, глобалізація світової фінансової сис-
теми призвела до різкого посилення впливу фінансо-
вих чинників на забезпечення національної безпеки 
держав світу. Більше 90% країн світу мають зовніш-
ній борг, який постійно зростає. Посилюються сві-
тові фінансово-економічні та валютні кризи, а також 
активне суперництво за світове лідерство у фінансо-
вій та валютній сферах. 

По-третє, зростаюча взаємопов'язаність різних 
ланок міжнародної економіки прискорила процеси 
транснаціоналізації локальних екологічних систем, 
сприяла «переливу» негативних наслідків пору-
шення природного середовища з одних країн в інші. 

По-четверте, транснаціоналізація економіки, 
«відрив» від національного ґрунту все більшого 
числа компаній і фірм, що створюють свої відді-
лення, філії, дочірні підприємства на території 
інших держав, а також зростання числа неурядових 
організацій і приватних осіб, які працюють за кор-
доном, також негативно впливають на національну 
безпеку держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Домі-
нуючий погляд на економічну глобалізацію як на 
об’єктивний і цілісний процес доповнюється її визна-
ченням як процесу суперечливого, неоднозначного і 
зигзагоподібного. Визначальними рисами економіч-
ної глобалізації називають, з одного боку, еволюцій-
ність та послідовність розвитку, а з іншого – його 
асиметричність та дискретність. Це підкреслено як 
у класичних працях З. Бжезинського, І. Валлер-
стайна, Д. Гелда, Е. Гідденса, Д. Стиглиця, С. Хан-
тингтона, так і в працях О. Білоруса, А Гальчин-
ського. В. Геєця, А. Гриценка, Б. Данилишина, 
Я. Столярчук і багатьох інших сучасних вітчизняних 
економістів. Але аналіз старих і виявлення нових 
суперечностей набуває подальшого сенсу. Вивчення 
протилежних поглядів і узагальнення підходів дають 
змогу зробити деякі важливі висновки.

Мета статті полягає у розкритті суперечливості 
процесів глобального економічного розвитку та вияв-

ленні основних загроз та напрямів їх впливу на роз-
виток національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Супер-
ечності глобальної економіки можна розглядати у 
двох площинах [1, с. 11–12]:

– по-перше, як діалектичну взаємодію протилеж-
них тенденцій економічних процесів та явищ, прита-
манних світовому господарству, котрі, перебуваючи 
у внутрішній єдності та взаємопроникненні, є дже-
релом його постійного розвитку, у тому числі його 
окремих елементів та підсистем;

– по-друге, як конфлікт інтересів міжнародних 
монополій та решти суб’єктів світового господарства 
(держав, міжнародних організацій, економічних сис-
тем мікрорівня, регіональних інтеграційних угрупо-
вань та ін.).

Поглиблення антагонізму між глобальною екс-
пансією монополій та національним економічним 
суверенітетом країн світу є однією з наймасштабні-
ших та найгостріших суперечностей, що їх породжує 
глобальний економічний розвиток. Так, діяльність 
сучасних монополістичних структур, зорієнтована 
на реалізацію ними стратегій глобальної експансії, 
породжує найбільш небезпечний виклик функціону-
ванню національних держав у відкритому глобаль-
ному середовищі – їх усунення зі світової арени як 
найвпливовіших суб’єктів глобальної економіки. 
Йдеться про концентрацію глобального капіталу в 
руках інтернаціональних фінансово-промислових 
олігархічних груп, коли незалежно від своєї наці-
ональної приналежності він у великомасштабних 
обсягах спрямовується в ті локалі та локалітети сві-
тової економіки, де можна одержати монопольні над-
доходи, установити контроль над найбільш прибут-
ковими сферами діяльності та оволодіти природними 
монополіями, енергетикою і технологічними інно-
ваціями. У результаті дії міжнародних монополій, 
спрямовані на обмеження можливостей реалізації 
економічних інтересів іншими суб’єктами, завжди 
викликають протидію з боку останніх [11; 12]. 

Визначальною рисою сучасної фази глобального 
економічного розвитку є зростання масштабів та 
істотне загострення суперечностей капіталістичної 
ринкової системи. З огляду на це, цілком слушною 
видається теза І. Валлерстайна щодо визначального 
впливу глобального капіталізму на загострення гео-
економічних суперечностей між країнами світового 
господарства, згідно з якою у рамках капіталістич-
ної світ-економіки неможливо, щоб національний 
розвиток був реалізований у всіх державах, оскільки 
процес нагромадження капіталу вимагає існування 
ієрархічної системи, в якій додана вартість розподі-
ляється нерівномірно як у просторі, так і між кла-
сами [4]. Апелюючи до породженого глобальним 
капіталізмом «загального хаосу», І. Валлерстайн 
доводить, що найімовірнішим сценарієм розви-
тку глобальної економіки буде прагнення нинішніх 
країн – лідерів світового господарства зреалізу-
вати проект «підробленої трансформації, поверхової 
трансформації», метою якої є «недоторканість наяв-
ної нерівності» [5, с. 45].

Ще одним суперечливим виявом процесів глобаль-
ного економічного розвитку є нерівнозначна роль 
у глобалізаційних процесах країн із різним рівнем 
соціально-економічного розвитку. За оцінками ООН, 
різниця між ВВП багатих і бідних країн становила 
у 1960 р. – 1:30, у 1990 р. – 1:60, у 2017 р. – 1:90. 
Отже, цей процес поглиблюється. У результаті сучас-
ний постіндустріальний світ формується як відносно 
замкнена господарська система, елементи якої вза-
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ємодіють передусім із тими країнами та регіонами, 
котрі вже досягли або здатні в недалекому майбут-
ньому досягти аналогічного рівня економічного та 
технологічного розвитку, а всі інші країни пови-
нні перебувати під їх контролем. Зокрема, у моделі 
З. Бжезинського, для якої він вибрав образ шахової 
гри, шахові фігури переважно представлені націо-
нальними державами та їх угрупуваннями. Правила 
гри формуються США, а решта країн-васалів при-
ймає їх безальтернативно. Для успішного ведення 
гри імперський супергравець потребує: запобігання 
можливості змови між васалами; збереження їхньої 
залежності від спільної безпеки; забезпечення покір-
ності підлеглих; запобігання об’єднанню варварів; 
урахування сучасної кон’юнктури [2; 3].

Ще один невід’ємний компонент економічної гло-
балізації та діалектично суперечливий процес – це 
техноглобалізм, який, з одного боку, мобілізує сві-
товий інтелектуальний потенціал, зумовлює дина-
мічний розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій, інтенсифікує міждержавний науково-
технологічний обмін та відкриває багатьом країнам 
світу можливості долучитися до технологічних над-
бань людської цивілізації, а з іншого – зумовлює 
наростання асиметричності в опануванні країнами 
інноваційно-технологічної моделі розвитку та досяг-
нень науково-технічної революції. Діяльність сучас-
них міжнародних монополій за умов техноглоба-
лізму підриває техніко-технологічну безпеку країн, 
оскільки останні втрачають ефективний контроль над 
національним науково-технічним потенціалом, який 
забезпечує стабільність економічного розвитку країн 
та їх незалежність від екзогенних чинників глобаль-
ного конкурентного середовища. Це зумовлено тим, 
що ядром монополізації високотехнологічних галу-
зей глобального виробництва є транснаціональні кор-
порації країн – лідерів світового господарства, котрі 
здійснили ефективну інтеграцію фундаментальної та 
прикладної науки, монополізували права на воло-
діння, контроль та перерозподіл глобального техно-
логічного, кадрового й інтелектуального ресурсів, 
тож національні інтереси решти країн світу та їхня 
науково-технічна політика можуть лише «підлашту-
ватися» під корпоративні стратегії формування гло-
бальних центрів із розроблення, впровадження та 
застосування результатів НТР.

Таким чином, сьогодні глобальна трансформа-
ція світового господарства привела людство до роз-
галуження шляхів подальшого розвитку, своєрідної 
«точки біфуркації», проходження якої має вивести 
(за певних умов) його подальший розвиток на якісно 
новий рівень. Це актуалізує проблему пошуку нової 
парадигми міжнародних відносин та співробітни-
цтва, заснованої на філософському осмисленні еко-
номічної глобалізації у загальноцивілізаційному 
контексті. Усвідомлення складної будови сучасного 
світу та довгострокових стратегічних інтересів люд-
ства, пов'язаних із відродженням провідної ролі соці-
окультурного фактору світогосподарського розвитку, 
покликало до життя концепції «синергетичної», 
«моральної», «соціально-ринкової», «керованої» гло-
балізації, «глобалізації з людським обличчям», за 
якої пріоритетними стають інтереси основної маси 
населення планети, як теперішніх, так і майбутніх 
поколінь [8, с. 45–50]. 

Реалії глобалізації, з якими зіштовхується будь-
яка національна економіка, змушують кожну з них 
шукати своє «природне» місце в системі міжнарод-
них відносин. Україні особливо важко використати 
переваги економічної глобалізації, стати повноправ-

ним членом СОТ та бути об'єктом залучення (прива-
блення) іноземних інвестицій, маючи 90 млрд. дол. 
ВВП, державний борг у 76,3 млрд. дол. (на 1.01.2018) 
[15], лише 8–10% конкурентоспроможної продукції в 
експорті, 70–80% зношеності основних фондів, 166-е 
місце за рівнем економічної свободи (зі 178 держав 
світу) [14]. 

Отже сьогодні, коли законом світового розвитку 
стає закон глобалізації, Україна не увійшла в гло-
бальний процес не тому, що не хотіла, а тому, що не 
готова за рівнем міжнародної конкурентоспромож-
ності, за рівнем ефективності державного менедж-
менту. На противагу попереднім етапам розвитку, 
що характеризувалися порівняно високим ступе-
нем незалежності національних економік і великою 
свободою прийняття рішень, у новій глобалізованій 
міжнародній економіці залишається дедалі менше 
й менше можливостей для національних автономій. 
Це, відповідно, веде тих, хто керує національними 
економіками, до втрати ними контролю в керівни-
цтві господарським розвитком держави. Глобалі-
зація економіки призводить до практичної неспро-
можності регулювати ринок та систему виробництва 
в державі на національному рівні. Простежується 
переміщення повноважень із державного на між-
державний рівень. Глобалізація підриває роль дер-
жави у фінансах: має місце послаблення впливу дер-
жави на структурну політику, джерела поповнення 
бюджету та вивіз капіталу, відбувається фактична 
відмова країн від суверенітету в галузі фінансів, 
утрата контролю над утворенням державного боргу 
та дерегулюванням сфери фінансової діяльності. Які 
ж для України негативи глобалізму, його загрози?

По-перше, це збільшення розриву в рівнях еко-
номічного і соціального розвитку між Україною та 
країнами «золотого мільярда». Частка України у сві-
товій економіці з 1992 по 2016 р. зменшилася в три 
рази – до менш ніж 0,3% з 1% світового ВВП (для 
порівняння: частка США – майже 24%) [16].

По-друге, це зростання бідності, безробіття, змен-
шення чисельності населення, а також техногенне 
перевантаження і деградація довкілля. Україна 
займає останнє місце в Європі за рівнем доходів насе-
лення, якістю та тривалістю життя. 

По-третє, економічне і політичне послаблення 
України, зменшення обсягів внутрішнього націо-
нального ринку та національної економіки, що при-
зводить до практичного усунення України зі світо-
вого конкурентного середовища.

По-четверте, зростання рівня тіньової економіки, 
загальна криміналізація економічної діяльності, 
зростання корупції до рівня глобальносвітової, втеча 
капіталу в офшорні зони, вихід ситуації з-під контр-
олю України як нації, держави.

По-п'яте, конфлікт між вимогами глобалізації та 
соціально-культурними і економічними традиціями 
нашої держави (наприклад, глобальна еліта вимагає 
від України вільного продажу землі іноземцям, що 
протиприродно для більшості українців).

Транснаціональна фінансово-економічна мега-
структура глобального ринку вносить суттєві корек-
тиви й у функціонування інституціональної інф-
раструктури у кожному національно-державному 
утворенні в напрямі їх уніфікації і взаємного узго-
дження. Насамперед ці вимоги поширюються на 
законодавчу базу, принципи організації техноло-
гічних процесів і сертифікацію продукції промис-
лово-виробничого й аграрного секторів економіки, 
а також на фінансово-кредитну, фондову та торго-
вельну системи.
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номіки та їх причини, необхідно зазначити, що 
вони зумовлені відсутністю узгодженого синхрон-
ного підходу до модернізації діяльності суміжних 
і взаємопов'язаних секторів – виробничого і фінан-
сового, а також відставанням ефективних реформ у 
нормативно-правовій системі, завданням якої є ство-
рення оптимального інституціонального режиму для 
розвитку економіки. В умовах глобалізації вибір 
напряму ефективного розвитку зовнішньоеконо-
мічних зв’язків обмежений двома альтернативами: 
будувати зовнішньоекономічні зв’язки на основі 
поетапного вбудовування національного відтворю-
вального комплексу в інтернаціональні відтворю-
вальні системи іноземних держав, а потім поетапно 
просуватися до кожної з них; самостійно створювати 
інтернаціоналізовані відтворювальні системи, роз-
ширяючи тим самим економічні границі держави 
й одержуючи можливість самостійного формування 
стратегії розвитку.

Для України з урахуванням обмеженості ресурсів 
для розвитку власного фінансового режиму і гострої 
потреби у цьому другий варіант кращий. Основа для 
його реалізації – транснаціоналізовані структури, 
яким повинні бути делеговані повноваження пред-
ставляти національні інтереси в глобальному про-
сторі. Процес включення національної економіки у 
світову економіку через реалізацію виробничо-інвес-
тиційної моделі співробітництва зумовлює необхід-
ність створення обов’язкових для цього виробничого, 
інвестиційного, науково-технічного, інформаційного 
планів. Співробітництво повинне мати чітку правову 
й економічну регламентацію на всіх рівнях еконо-
мічної взаємодії: державному, галузевому, на рівні 
основної виробничої ланки – підприємства.

Виходячи з визначених глобалізацією факторів, 
про які йшлося вище, міжнародна інтеграція Укра-
їни повинна бути заснована на переході від поста-
чальницько-збутової до інвестиційно-виробничої 
моделі організації зовнішньоекономічних зв’язків. 
Для успішної реалізації завдань зовнішньоекономіч-
ної інтеграції в Україні необхідне поступове впрова-
дження на практиці національної інтеграційної про-
грами, спрямованої на консолідацію порівняльних 
переваг нації і вихід національних відтворювальних 
циклів на міжнародний рівень. До порівняльних 
переваг нашої країни належать такі:

– вигідне геополітичне розташування України 
на карті транснаціональних транспортно-комуніка-
ційних коридорів, на території якої перетинаються 
два головних їх напрями: «Північ – Південь» та 
«Європа – Азіатсько-Тихоокеанський регіон» через 
Кавказ і Центральну Азію;

– досить прийнятна для початкового етапу вхо-
дження у світовий економічний простір транспортно-
комунікаційна інфраструктура;

– наявність висококваліфікованих робітників, 
інженерно-технічних і наукових працівників, спро-
можних забезпечити наукоємні технології вироб-
ничо-технічних секторів сучасної економіки;

– сприятливі кліматичні та природні умови. На 
території України зосереджено 20 тис. родовищ і 
117 видів корисних копалин. Родючі землі, (30% сві-
тових чорноземів) дають можливість успішно розви-
вати сільське господарство та харчову промисловість.

Важливим аспектом розвитку української еконо-
міки є посилення її участі у процесах прогресуючої 
транснаціоналізації глобальної економіки, де вона 
виступає переважно як країна, що приймає транс-
національні корпорації, певною мірою випробовує на 

собі переваги і недоліки їхньої діяльності. При цьому 
слід зважати на те, що сьогодні ТНК є одним з осно-
вних українських інвесторів, а прямі іноземні інвес-
тиції ТНК – основною формою зарубіжної експансії. 
Структура й динаміка іноземних інвестицій в укра-
їнську економіку свідчать про орієнтацію більшості 
іноземних інвесторів на отримання швидкого при-
бутку. В Україні зафіксовано близько 7 тис. філій 
іноземних ТНК, тоді як у світі їх загалом приблизно 
810 тис. [14, с. 61]. Тобто частка України становить 
лише 0,8% від загальної кількості філій ТНК. Біль-
шість ТНК, які представлені на українському ринку, 
спеціалізуються на харчовій промисловості та тор-
гівлі. Саме ці галузі забезпечують швидкий обіг 
капіталу та невисокі комерційні ризики. Великі ж 
промислові ТНК на українському ринку практично 
відсутні [14]. 

В Україні найбільшими ТНК, які вклали значні 
фінансові ресурси, є американські Pepci-Cola, Coca-
Cola, тютюнова компанія Philip Morris та ін. Най-
більш привабливими секторами вітчизняної еконо-
міки для ТНК є харчова промисловість (швейцарська 
компанія Nestle, бельгійська ABInBev, англо-гол-
ландська Unilever та ін.); підприємства торгівлі 
(американська компанія McDonalds Corporation, 
німецька METRO Cash&Carry та ін.); фінансовий сек-
тор (австрійський Райффайзен Інтернаціональ Банк-
Холдінг АГ, французький BNP Paribas та ін.); фар-
мацевтика (німецькі компанії BASFSE, Bayer AG та 
ін.). Саме у цих галузях обіг капіталу є швидким, а 
ризики мінімальними.

Крім функціонуючих ТНК, в Україні чимало 
компаній, переважно західних, які просто проводять 
моніторинг ринку на майбутнє з метою зайняти на 
ньому певну нішу в перспективі. Ці компанії пере-
важно займаються імпортом-експортом сільгосппро-
дукції та засобів захисту рослин. 

До об’єктивних проблем, що перешкоджають 
розширенню діяльності ТНК в Україні, можна від-
нести: нерозвинутість ринкової інфраструктури; 
нестабільність фінансово-кредитної системи та 
курсу національної валюти; кризу високотехноло-
гічних галузей економіки та інноваційного склад-
ника господарювання; нестабільність законодав-
ства, зокрема податкового регулювання; політичну 
та воєнну криза в країні.

Дослідники діяльності ТНК в Україні відзнача-
ють як позитивні, так і негативні її наслідки. До 
позитивного впливу ТНК на українську економіку 
відносять: вливання капіталовкладень в економіку 
України; створення додаткових робочих місць та під-
вищення кваліфікації робітників; збільшення подат-
кових надходжень до бюджету країни (серед 20 най-
більших платників податків 11 – транснаціональні 
корпорації); пожвавлення внутрішньої торгівлі все-
редині країни, насичення ринку якісними товарами 
та послугами; впровадження інновацій, ноу-хау та 
найновіших розробок, модернізація підприємств; 
поширення міжнародних стандартів здійснення 
виробництва та ведення бізнесу тощо.

Слід звернути увагу, що сьогодні діяльність ТНК 
на території України пов’язана і з деякими негатив-
ними чинниками. Одним із таких чинників є неспро-
можність вітчизняних виробників витримати кон-
куренцію з великими ТНК. В умовах недостатньо 
розвинутої технології та нестабільного фінансового 
стану частина вітчизняних підприємств, стикнув-
шись із провідними компаніями світу, активи яких 
становлять сотні мільярдів доларів США, не витри-
мують конкуренції. Більшості з них доводиться 
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поступатися власними амбіціями заради можливості 
отримати в складі ТНК доступ до нових ринків, тех-
нологій, інвестиційних ліній. Окрім того, держава 
стає фінансово залежною від стратегії діяльності 
ТНК, корпорації впливають на уряд, відстоюючи 
власні інтереси, посилюється залежність вітчизняної 
економіки від провідних ТНК світу й частково втра-
чається свобода вибору власного шляху економічного 
розвитку. Тому Україні необхідно враховувати всі 
можливі перешкоди й використовувати позитивний 
ефект від діяльності ТНК.

Слід зазначити, що низка українських дослід-
ників уважає, що ТНК в Україні не виконали своєї 
місії, не стали локомотивами її економічного розви-
тку. Для подолання негативних наслідків діяльності 
ТНК українському уряду необхідно вдосконалити 
законодавчу та нормативну базу щодо функціону-
вання ТНК, здійснити модернізацію вітчизняних 
підприємств, підвищивши їхню конкурентоспромож-
ність, підтримувати національного товаровиробника, 
зменшуючи залежність від діяльності іноземних 
ТНК, створити сприятливий інвестиційний та бізнес-
клімат для компаній як вітчизняного, так й інозем-
ного походження. У цілому можливості окремих дер-
жав протистояти тиску потужних ТНК доводиться 
визнати обмеженими. Тому основним завданням для 
держави є узгодження інтересів ТНК зі стратегіч-
ними інтересами економіки України.

До головних викликів фінансового глобалізму 
українській економіці слід віднести насамперед 
високий рівень її доларизації, надмірне накопичення 
зовнішніх активів і зобов'язань країни, збільшення 
масштабів тіньового відтоку національного капіталу 
за кордон, експансію глобального спекулятивного 
капіталу. Так, гіпертрофована доларизація націо-
нальної економіки нині загрожує не тільки деваль-
вацією гривні, а й деформацією дії трансмісійного 
монетарного механізму, підвищенням уразливості 
національної економіки перед зовнішніми фінансо-
вими дисбалансами і ризиками боргової кризи.

Серйозним викликом фінансового глобалізму 
українській економіці протягом останнього десяти-
ліття є випереджаюче зростання масштабів тіньового 
відтоку національного капіталу за кордон. Такий 
стан речей суперечить загальноприйнятим міжна-
родним нормам і не дає змоги знизити рівень тіні-
зації української економіки. Особливо такі загрози 
загострилися в останні роки, які характеризуються 
якісно новими проявами макрофінансової нестабіль-
ності в державі, а саме: глибокою рецесією фондо-
вого ринку, падінням курсу національної валюти, 
ажіотажним відтоком депозитів із банків, загострен-
ням проблем із банківською ліквідністю, зростанням 
вартості і ускладненням умов отримання зовнішніх 
запозичень, нарощуванням масштабів відтоку капі-
талу з країни та ін. Поряд з екзогенними, глобаліза-
ційними, факторами, що послужили причиною такої 
ситуації, чималу роль у наростанні фінансової деста-
білізації в Україні зіграли й накопичені за останні 
роки внутрішні протиріччя національної економіч-
ної системи країни. 

Таким чином, на процеси включення України до 
сучасної системи глобальної економіки впливають 
конкретні внутрішньоекономічні і зовнішньоеконо-
мічні фактори, що формуються в системі передумов, 
особливостей і шляхів інтеграції. Серед внутрішньо-
економічних факторів велике значення має такий 
довгостроковий фактор, як структурна перебудова 
національної економіки, орієнтована на сучасні тех-
ніко-технологічні, економічні, екологічні і соціальні 

стандарти [10]. Деформована структура національної 
економіки не відповідає критеріям суверенного роз-
витку України як із погляду оптимальних пропорцій 
самозабезпечення та зовнішньоекономічної спеціалі-
зації, так і з науково-технологічних, соціальних й 
особливо екологічних позицій. 

Висновки. Функціонування України у відкри-
тому глобальному середовищі породжує цілу сис-
тему загроз, як технологічних так і фінансових. Не 
маючи жодних важелів впливу на сферу міжнарод-
них фінансів та діяльність ТНК, країна може лише 
пристосовуватися до коливань світової фінансової 
кон'юнктури, зумовлених діями світових фінансо-
вих центрів. Тобто наявна абсолютно реальна загроза 
деформації відтворювального процесу в рамках наці-
ональної економіки України, обмеження можливості 
підтримувати рівноважний стан економіки засобами 
грошово-кредитної та валютно-курсової політики, а 
також утрати економічного суверенітету через бор-
гову залежність і фінансове підпорядкування іншим 
країнам світу. Але існує низка можливостей для 
інтеграції України у світове господарство й розвитку 
її зовнішньоекономічних відносин:

1. Розроблення механізму зовнішньоекономічних 
зв'язків на загальнодержавному рівні, на рівні під-
приємств і на глобальному та регіональному рівнях 
шляхом участі в спеціалізованих й багатоцільових 
економічних міжнародних організаціях. 

2. Енергетичне самозабезпечення, досягти якого 
Україна може, якщо візьме курс на модернізацію 
і спорудження нових екологічно чистих вугільних 
і газотурбінних електростанцій, на розвиток влас-
ного енергетичного машинобудування, ефективне 
використання енергоресурсів, застосування енер-
гозберігаючих технологій, скориставшись вітчиз-
няними і світовими науковими й виробничими 
досягненнями. 

3. Більш ефективне використання наявного еко-
номічного потенціалу. Україна має як природні, 
людські, так і техніко-економічні ресурси, вона є 
носієм величезного економічного потенціалу. Розви-
ваючи потужність продуктивних чинників, Україна 
може бути гідним партнером у світових економічних 
зв'язках.

4. Одними з найважливіших критеріїв реалізації 
економічних інтересів нашої країни є забезпечення 
більш високої економічної ефективності галузей її 
національної економіки, мінімізація витрат суспіль-
ної праці. Україну очікує оптимістичне майбутнє 
тільки за умов невідкладного формування відпо-
відного привабливого інвестиційного клімату, вста-
новлення спільних «правил гри» для всіх суб'єктів 
господарської діяльності і безумовного забезпечення 
стабільного законодавства, що регулює ринкові 
відносини.

Успіх інтеграції України у світове господарство 
залежить також від чіткої, зваженої зовнішньоеко-
номічної політики, що включає весь комплекс про-
блем, пов'язаних із зовнішньою торгівлею, інвес-
тиційним і науково-технічним співробітництвом, 
забезпеченням економічної безпеки. Головна мета 
державної зовнішньоекономічної політики поля-
гає у створенні умов для формування та реалізації 
довгострокових конкурентних переваг вітчизняних 
товаровиробників. У разі реалізації цих завдань 
друге десятиліття ХХI ст. має стати для України 
періодом прискореного зростання. А реалізація 
політики трьох «І» (інновації, інвестиції та інтегра-
ція) створить об'єктивні передумови для динаміч-
ного розвитку країни. 
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Постановка проблеми. Значну роль на ринку 
нерухомості відіграють інвестори та стратегії, що їх 
використовують на світовому ринку нерухомості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ринок 
нерухомості досліджувався зарубіжними та вітчиз-
няними вченими, серед яких: П.А. Овчинніков, 
Г.М. Стерник, А.І. Євстафьєв, А.О. Перетрухін, Б. Теу-
бен, Д. Акерлоф та ін. Вчені прийшли до висновку, 
що дедалі більшою мірою окреслюються і набувають 
матеріального вираження форми прояву глобалізацій-
ної структуризації ринку нерухомості та глобальний 
ринок нерухомості стає одним із найприбутковіших.

Мета статті полягає у дослідженні стратегій інвес-
тування економічними агентами на світовому ринку 
нерухомості для прибуткового капіталовкладення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дина-
мічна глобалізація ринку нерухомості відкриває 
широкі можливості для капіталовкладень інвесто-
рів, спричиняючи появу й активний розвиток якісно 
нових функціональних та організаційних форм між-
народного капіталу. Його масштаби і темпи нагро-
мадження у різних точках і локалах світового госпо-
дарства підкоряються головним мотиваційним цілям 
інвестиційного процесу – генерування його власни-


