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Із глобальними проблемами людство може впоратися. Для цього воно 
вже має в розпорядженні достатні науково-технічні і матеріальні досягнення. 
Можна навести приклади успішних спроб хоча б часткового розв’язання ряду 
глобальних проблем. Так, на міжнародному рівні приділяється велика увага 
екологічним проблемам. Міжнародна комісія з навколишнього середовища і 
розвитку розробляє програми покращання якості природного середовища та 
загального екологічного стану. У 2000 р. витрати на природоохоронні заходи 
зроси приблизно у 6 разів проти рівня витрат 1970 р. 

Важливу роль в охороні навколишнього середовища відіграє регіональ-
не співробітництво. Зокрема, у документах ЄС неодноразово підкреслювалась 
необхідність розвитку регіональної стратегії у цій сфері і раціонального ви-
користання природних ресурсів європейського регіону, який сьогодні є най-
більш кризовим в екологічному плані. В ЄС навіть система оподаткування 
будується таким чином, щоб стимулювати збереження природного середовища. 

Важливе значення для формування зовнішньополітичної концепції 
України мала також висловлена на сесії підтримка Україною принципу деіде-
ологізації міжнародних відносин та ідеї про закріплення універсального уяв-
лення про права людини і вироблення механізмів їх забезпечення. Загалом дія-
льність делегації України засвідчила зрілість її зовнішньополітичних позицій і 
стала гідним внеском у розвиток міжнародної співпраці. Молода українська 
дипломатія зробила чималий внесок у становлення міжнародний відносин.  

Висновок. Позитивний вплив роззброєння на розв’язання глобальних 
проблем людства важко переоцінити. Відмова від гонки роззброєння створила б 
сприятливі можливості для економічного розвитку всього світового товариства.  

Розв’язання глобальних проблем сучасності, забезпечення майбутнього 
людської цивілізації вимагають розробки і реалізації колективної програми 
економічної, воєнно-політичної безпеки людства. Фінансові засоби її здійс-
нення пов’язані з процесом роззброєння, конверсією воєнного виробництва, а 
суб’єктами втілення її в життя є всі зацікавлені країни і народи світу. 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ 

На сучасному етапі розвитку світового господарства важливим та акту-
альним питанням є розвиток інвестиційної діяльності, залучення та викорис-
тання іноземних інвестицій. Майже всі країни світу спрямовують свої зусилля 
на підвищення інвестиційної привабливості іноземних інвестицій та збіль-
шення їх обсягів в національну економіку. 
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Однією з форм зовнішньоекономічної діяльності є іноземне інвестуван-
ня, яке набуває важливого значення для економічного розвитку, сприяє захо-
дам макроекономічної політики стабілізації. Світовий досвід свідчить, що без 
залучення іноземних інвестицій, не маючи доступу до сучасних технологій, 
країнам важко вийти з економічної кризи. 

Економіка України перебуває в складній економічній ситуації, яка збе-
рігає тенденції до погіршення внаслідок продовження агресивної політики 
Російської Федерації, окупації Криму і військових операцій на сході України. 

Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку української 
економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення іноземних інвестицій дає 
змогу країні-реципієнту отримати ряд вигод, основними з яких є поліпшення 
платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; комплексне ви-
користання ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зниження рівня за-
лежності від імпорту; досягнення соціально-економічного ефекту (підвищен-
ня рівня зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо). Водночас, 
використання іноземних інвестицій для країни є потенційним джерелом за-
гроз, таких як експлуатація сировинних ресурсів та забруднення навколиш-
нього природного середовища, підвищення рівня залежності країни від інозе-
много капіталу, зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняних това-
ровиробників, трансфер капіталу за кордон. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про-
тягом 2015р. в економіку України надійшло 3,76 млрд дол. прямих іноземних 
інвестицій. Третину з цих коштів вклали у виробничі підприємства, трохи ме-
нше третини – в установи фінансової та страхової сфери. 

Національне законодавство в сфері регулюванні іноземних інвестицій 
декларує захист та сприяння іноземним інвестиціям, встановивши державні 
гарантії захисту іноземних інвестицій, звільнення іноземних інвесторів від 
сплати ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України. 

Слід зауважити, що сьогодні державна політика в сфері залучення пря-
мих іноземних інвестицій характеризується відсутністю контролю за частка-
ми залучених інвестицій в розрізі сфер економічної діяльності, законодавчо 
не встановлено перелік стратегічних галузей, безпечні пороги участі в них 
іноземного капіталу та відповідний механізм здійснення оцінки такої участі 
на передінвестиційному етапі. Відсутність стратегії інвестиційної політики та 
ефективних механізмів регулювання допуску іноземного капіталу призвела до 
його стихійного розподілу в різних сферах української економіки. 

Отже, проблему збільшення іноземних інвестицій в економіку України 
необхідно вирішувати як нагальну. Тому на особливу увагу заслуговує вдос-
коналення політики держави в сфері іноземного інвестування, яка має сприя-
ти його зростанню, навіть з високими темпами. 

Одержано 20.04.2017 

* 


