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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Всеосяжна глобалізація і соціально-політичні потрясіння 

початку ХХІ століття кардинально змінили умови і чинники економічного розвитку, 

суттєво вплинули на циклоутворення. Економіка, яка тривалий час розвивалася 

послідовно, відображаючи циклічний характер суспільно-економічного прогресу, 

сьогодні перебуває на порозі докорінних змін  унаслідок безпрецедентного посилення 

турбулентності. 

Динамізація кризових процесів на національному та регіональному рівнях 

унаслідок недостатньо регульованих стрімких припливів і відпливів міжнародних, 

насамперед портфельних інвестицій швидко перетворює кризи на глобальні. 

Глобальна нестійкість кон’юнктури інвестиційних ринків стимулює пошук шляхів 

ефективного регулювання інвестиційних потоків, що вкрай важливо і для України, 

економіка якої з об’єктивних і суб’єктивних причин є залежною від зовнішніх 

фінансово-інвестиційних запозичень. 

Мультиструктурність і багатоаспектність циклічних трансформацій 

економічного розвитку відображено в наукових працях таких учених як 

Р.Гільфердинг, К.Жюгляр, Дж.Кітчин, М.Кондратьєв, С.Кузнець, Д.Лук’яненко, 

Г.Мур, А.Поручник, Д.Робертсон, К.Робертус, Я.Столярчук, М.Туган-Барановський, 

Р.Фріш, А.Шпітгоф. На рубежі століть контури глобального регулювання 

економічного розвитку окреслили З.Бжезинський, І.Валлерстайн, Дж.Гелбрайт, 

П.Друкер, А.Етціоні, М.Кастельс, Г.Кіссінджер, Е.Тоффлер, А.Турен, Л.Туроу, 

Ф.Фукуяма, С.Хантінгтон та інші дослідники.  

Розгляд взаємозумовлених процесів економічної циклічності та міжнародного 

інвестування характеризують праці Л.Антонюк, Дж.Вайнера, Ш.-Дж.Вейя,  

Дж.М.Кейнса, О.Кіреєва, В.Кліна, Ю.Козака, М.Коса, С.Котьолкіна, Т.Мана, 

Д.М.Мілезі-Ферретті, Дж.Міля, С.Моісеєва, Т.Орєхової, Є.Панченка, Х.Рейя, 

В.Рокочі, Л.Руденко-Сударєвої, Л.Самерса, О.Сльозко, Дж.Сороса, В.Стаффорда, 

Дж.Стігліца та інших. Дослідженню особливостей регулювання інвестицій 

присвячено наукові праці О.Білоруса, К.Боулдінга, Л.Брауна, В.Іноземцева, 

З.Луцишин, Ю.Макогона, Д.Медоуза, О.Мозгового, А.Неклесси, А.Поччаї, 

Ю.Руденка, В.Соколова, О.Сохацької, Н.Стукало, І.Фамінського, А.Філіпенка, 

В.Шевчука, Т.Шемета, Ю.Шишкова, О.Шниркова, С.Якубовського та інших.  

Разом із тим нова економічна реальність сучасного циклоутворення, що 

характеризується різкими, турбулентними, стрибкоподібними проявами, які майже не 

піддаються прогнозуванню й упередженню, унеобхіднює модернізацію як глобальної 

так і національних систем регулювання міжнародного інвестування, генерацію 

нетрадиційних антикризових заходів за одночасного вдосконалення міжнародного 

корпоративного інвестиційного менеджменту. 

Цим зумовлено вибір теми дисертаційної роботи, визначення її мети та 

основних дослідницьких завдань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Основні положення 

й висновки дослідження відображено в таких міжкафедральних темах факультету 
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міжнародної економіки і менеджменту: «Ресурси і моделі глобального економічного 

розвитку» (номер державної реєстрації 0106U004357) – автором проаналізовано 

методи та інструменти міжнародного регулювання інвестиційної діяльності 

(підрозділ 1.3. Формування привабливого інвестиційного клімату в країнах з 

трансформаційною економікою); «Стратегії національного розвитку в парадигмі 

глобальної економічної політики» (номер державної реєстрації 0111U007630) – 

автором виявлено сучасні тренди розвитку глобального інвестиційного ринку 

(підрозділ 3.3. Фінансово-інвестиційний компонент глобальних трансформаційних 

моделей економічного розвитку). 

Мета і завдання дослідження. Враховуючи актуальність і сутність наукового 

розроблення проблеми метою дисертаційної роботи є обґрунтування науково-

практичних рекомендацій щодо регулювання міжнародних інвестицій у глобальній 

економіці крізь призму переосмислення парадигми циклічності економічного 

розвитку.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено і реалізовано такі завдання:  

- дослідити еволюцію теорій циклічності економічного розвитку та 

міжнародного інвестування; 

- показати вплив глобалізації на формування умов перманентної економічної 

турбулентності; 

- проаналізувати динаміку міжнародного інвестування та вплив на нього 

кризових явищ і процесів; 

- виявити сучасні тенденції та чинники трансформації інвестиційних 

пріоритетів транснаціональних корпорацій; 

- сформувати стратегічний дизайн корпоративної  інвестиційної поведінки в 

періоди турбулентного стану глобальної економіки; 

- оцінити стан системи регулювання інвестування на національному і 

міжнародному рівнях; 

- визначити інструменти антикризового й антициклічного регулювання 

економічного розвитку за умов глобалізації;  

- розробити модель формування управлінсько-регуляторних умов 

ефективного міжнародного інвестування у нестабільному глобальному середовищі. 

Об’єктом дослідження є процеси циклічно нерівномірної глобалізації 

економічного розвитку. 

Предметом дослідження виступають умови, чинники та особливості 

міжнародного інвестування за глобальних турбулентних умов циклоутворення. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних учених-економістів у сфері міжнародних економічних відносин, 

застосування принципу єдності теорії та практики. У процесі дослідження 

використано діалектичний метод наукового пізнання, а також загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження: теоретичного узагальнення (для аналізу еволюції 

економічної думки щодо економічних циклів і криз та аналізу еволюції міжнародного 

руху капіталу – пп.1.1,  1.2); аналізу й синтезу (для виокремлення особливостей і  

чинників трансформації економічного розвитку – пп. 1.3);  методи групування, 

класифікації та синтезу (для опрацювання й узагальнення статистичних даних,  
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порівняння міжнародних інвестиційних потоків і основних макроекономічних 

показників  за групами країн та визначення періодів кризових спадів – пп. 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3); індукції та дедукції (при формуванні схеми управлінсько-регуляторних 

умов ефективного розвитку міжнародного інвестування – (пп. 3.3); методи 

статистичного, економічного, ретроспективного та порівняльного аналізу (для 

дослідження міжнародного і вітчизняного досвіду регулювання міжнародної 

інвестиційної діяльності – пп. 3.1, 3.2); методи економіко-математичного 

моделювання, регресійно-кореляційного аналізу (для визначення параметрів 

лінійного тренда, розрахування прогнозних значень міжнародної інвестиційної 

позиції України та виявлення наявності взаємозв’язку ВВП і міжнародної  

інвестиційної позиції  України загалом в цілому та щодо її складових – пп. 3.2); для 

моделювання впливу основних макроекономічних показників України на ВВП); 

позитивний та нормативний підходи, методи структурно-функціонального аналізу 

(для розроблення алгоритму вдосконалення регулювання міжнародної інвестиційної 

діяльності за умов антикризового розвитку).  

Інформаційною базою дослідження послугували праці зарубіжних і 

вітчизняних учених, законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні звіти 

й аналітичні публікації провідних міжнародних економічних організацій (МВФ, 

Світовий банк, ЄБРР, Банк міжнародних розрахунків), українські та зарубіжні 

статистичні збірники, Інтернет-ресурс.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в 

удосконаленні теоретичних положень і розробленні науково-практичних 

рекомендацій щодо формування управлінсько-регуляторних моделей ефективного 

міжнародного інвестування за умов циклічного і турбулентного економічного 

розвитку. 

Конкретні наукові результати, що характеризують новизну проведеного 

дослідження, полягають у такому:  

вперше: 

- обґрунтовано модель формування управлінсько-регуляторних умов 

ефективного міжнародного інвестування в циклічно нестабільному глобальному 

середовищі шляхом застосування інструментів адекватної протидії кризам з 

одночасним елімінуванням їхніх деструктивних наслідків, що базується на системі 

регулятивних механізмів: по-перше, антикризового та антициклічного спрямування із 

а) всеосяжною реалізацією основних принципів наднаціонального регулювання за  

збереження ролі держави як координатора грошово-кредитної політики, регулятора 

фінансових ринків, гаранта рівності в розподілі доходів і суспільних благ, б) 

підтримкою та стимулюванням національних економік (фінансові вливання з метою 

рекапіталізації банків та реального сектору економіки), в) пом’якшенням соціальних 

наслідків кризи (збільшення допомоги з безробіття, пільги та субсидії для нужденних 

і незаможніх, загальне зниження податків), г) орієнтацією на створення сприятливих 

умов для післякризового розвитку (вдосконалення інфраструктури, стимулювання 

енергозбережувальних технологій та створення екологічно безпечного виробництва, 

відновлення фінансування освіти, науки, охорони здоров’я); по-друге, контролю і 

регулювання міжнародних інвестиційних процесів (стимулювальне  державне 

втручання в інвестиційні процеси; контролювання міжнародної інвестиційної позиції; 
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уникнення надмірної інвестиційної експансії ТНК, зменшення підпорядкування їх 

інтересам слабко соціально налаштованих державних чиновників і менеджерів 

державних компаній); по-третє, адекватної модифікації корпоративної системи 

пріоритетності в управлінні інвестуванням (трансформація інвестиційних 

пріоритетів; спеціалізація на frontier markets, орієнтація на сталий розвиток як новий 

рівень інвестицій; формування корпоративної  інвестиційної поведінки в періоди 

турбулентного стану); 

удосконалено: 

- систематизацію чинників економічного розвитку в контексті: по-перше, 

становлення відкритого світу з ідентифікацією його ознак: а) позитивних (базування 

на принципах глобальної співпраці, прозорості, пірінгових мереж, хмарних 

технологій, соціального виробництва, трансгуманізму, становлення суспільства 

багатьох); б) біхарактерних (інтенсивний розвиток інформаційної економіки, 

становлення компліментарного простору індустріальної цивілізації Нового Сходу і 

трансрегіонального архіпелагу Глибокого Півдня, типологізація майбутнього устрою 

як соціального постмодерну, створення міст-держав та інших локалітетів; в) 

загрозливих (технологічна сингулярність, системний тероризм, зростання дисперсії 

влади і політичних деструкцій); по-друге, зміни конфігурації глобальних центрів сили 

у форматі Євросоюзу, Американського спільного ринку, АТЕС, що зумовлено 

регіональним характером, високим рівнем внутрішньої інтеграції, вільним рухом 

капіталів, товарів та послуг у межах кожного блоку, існуванням суттєвих бар’єрів між 

блоками на тлі внутрішньоблокової економічної лібералізації; по-третє, впливу 

ефекту прискорення історичного часу, звуження кризового міжсезоння, хвильового 

ефекту циклоформування та виникнення стану перманентної турбулентності в 

глобальній економіці; це вимагає зміни екстенсивного шляху розвитку цивілізації на 

інтенсивний розвиток вглиб із незмінністю чи уповільненням темпів при переході від 

економіки виробництва та економіки споживання до економіки творення; 

- сучасні підходи до формування ефективної корпоративної інвестиційної 

поведінки в періоди турбулентного стану, що базується на гнучкій оперативній 

системі стратегічного управління і пріоритетності з отриманням позитивних 

фінансових і соціальних результатів у довгостроковій перспективі незалежно від 

різких змін політико-економічних умов. Аргументовано, що спираючись на систему 

хаотікс-менеджменту, пошук «блакитного океану», симбіоз тактики органічного 

зростання із тактикою «стрибка» тощо, бізнес-система ТНК, завдяки виконанню 

чітких і своєчасних запобіжних дій , спроможна мобілізувати свою інвестиційну 

активність для успішного протистояння турбулентності та хаосу. Цільовою 

орієнтацією корпоративних лідерів у форматі нового типу мислення стає, з одного 

боку, мінімізація застосування традиційних інвестиційних стратегій, зорієнтованих на 

сценарії зростання і спаду, а з іншого – безперервна генерація нових стратегій або, з 

огляду  на обставини, навіть відмова від них; 

- прогностичні оцінки щодо варіативності позиціонування в турбулентному 

глобальному економічному середовищі ТНК поряд із національними державами та 

суб’єктами громадянського суспільства, які визначатимуть сценарний характер не 

лише інвестиційної поведінки, а й політико-економічного ландшафту світу: всевладдя 

ТНК; «рівносторонній трикутник»; підпорядкування ТНК. Показано перевагу 
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ймовірного сценарію «рівносторонній трикутник», що характеризується, по-перше, 

збалансованими позиціями основних суб’єктів, по-друге, можливостями для розвитку 

транснаціонального бізнесу без надмірної інвестиційної експансії, по-третє, 

зменшенням рівня національного та глобального лобіювання. Такий сценарій 

уможливить збалансування інтересів найвпливовіших інвесторів і регуляторів на 

глобальній арені й нейтралізує джерело нестабільності глобальної економічної 

системи; 

- моніторинговий економіко-математичний інструментарій для контролю за 

міжнародною інвестиційною позицією в рамках формування управлінсько-

регуляторних умов ефективного міжнародного інвестування в нестабільному 

глобальному середовищі. Запропоновано та на прикладі України апробовано 

математичні моделі функціонального зв’язку між ВВП і міжнародною інвестиційною 

позицією держави, загалом й за структурними елементами, що дає змогу  

ідентифікувати, прогнозувати та вчасно регулювати характерні за умов глобальної 

турбулентності макроекономічні проблеми, пов’язані зі станом 

зовнішньоекономічних зв’язків країни, запасів її зовнішніх фінансових активів та 

зобов’язань, структури й обсягів зарубіжних капіталовкладень у формі прямих та 

портфельних інвестицій, обсягів та структури зовнішньої заборгованості, стану 

резервних активів країни; 

дістали подальшого розвитку: 

- обґрунтування стійких тенденцій у сучасній глобальній суб’єктній 

диспозиції зі збереженням динаміки транснаціональної діяльності, що 

характеризується: зростанням ролі ТНК з базуванням у країнах, що розвиваються, 

зміцненням їхніх економічних позицій щодо національних економік; глобальною 

надконцентрацією транснаціонального капіталу; транснаціоналізацією малих і 

середніх компаній. Аргументовано, що ТНК, перетворюючись внаслідок злиттів і 

поглинань на глобальні корпорації, стають практично непідконтрольними 

традиційним інститутам глобального управління, формуючи новий бізнесовий і 

політичний ландшафт економічного розвитку, де домінує не конкуренція, а глобальне 

лідерство; 

- характеристики сучасних трансформацій інвестиційних пріоритетів 

транснаціональних корпорацій з виокремленням, по-перше, секторальних науково-

технологічних орієнтирів (проривні енерготехнології, штучний інтелект, роботизація, 

генетика та генна інженерія, нанотехнології, релевантна освіта) та, по-друге, 

геоекономічних векторів, що враховують стратегічні інвестиційні інтереси 

глобальних бізнес-лідерів не тільки у традиційних зонах впливу та генерації 

прибутків, а й в Африці, Антарктиці та Арктиці. Виявлено, що глобальна 

трансформація інвестиційних пріоритетів ТНК корелює з їхньою пришвидшеною і 

поглибленою експансією, збільшенням ваги у глобальних економічних процесах 

конструктивного і деструктивного характеру; 

- науково-методичні підходи до аналітичних оцінок антикризових заходів 

шляхом використання: по-перше, індексу антикризової ефективності у форматі 

відібраної групи загальних макропоказників (ВВП, інвестиції в основний капітал, 

міжнародні (золотовалютні) резерви) та показників реального сектору (обсяг 

промислового виробництва, обсяг виробництва продукції сільського господарства), 
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торгівлі (обіг роздрібної торгівлі, зовнішньоторговельний обіг, імпорт, експорт), 

динаміки цін (індекс споживчих цін, індекс цін виробників), соціальної сфери (рівень 

безробіття, реальна заробітна плата), фінансової сфери (фондовий індекс), що дає 

змогу оцінювати ступінь ефективності антикризових урядових політик; по-друге, 

порівняльного аналізу співвідношення масштабів (за їх кількістю та обсягами) 

антикризових заходів, який показав, що антикризова політика США була найбільш 

новаторською і найпотужнішою серед провідних розвинених країн світу – і в 

абсолютному, і у відносному вираженні.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

теоретичні положення, висновки та рекомендації, сформульовані автором у 

дисертації, можуть слугувати методологічною базою для розроблення ефективних 

механізмів реформування економіки України, зокрема у сфері інвестиційної політики.  

Результати дисертаційного дослідження були використані: Державним 

агентством з інвестицій та управління національними процесами України при 

визначенні та розробленні інвестиційних стратегій емітентів (довідка № 106 від 

17.12.2014 р.); Житомирською міською радою при розробленні Концепції 

індустріального парку “Smakovka” в частині виявлення пріоритетів інвестування за 

секторами економіки (довідка № 452-3 від 28.11.2014 р.); ТОВ «Авіакомпанія 

Атласджет Україна» – при побудові дизайну системи стратегічного менеджменту 

(довідка № 72-КВ від 28.11.2014 р.); у навчальному процесі ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні 

дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів на факультеті міжнародної 

економіки та менеджменту «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Фінанси 

транснаціональних корпорацій» (довідка від 23.12.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертаційному дослідженні та 

опубліковані в наукових працях результати отримані здобувачем самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати та 

висновки дисертаційного дослідження доповідалися на: міжнародній науково-

практичній конференції «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної 

економіки» (Сімферополь, 2009 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми формування нової економіки ХХІ століття» (Дніпропетровськ, 2010 р.); 

всеукраинской научно-практической конференции «Перспективы развития и пути 

совершенствования фондового рынка» (Симферополь, 2010 г.); науково-практичній 

конференції молодих учених «Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ 

столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації (Тернопіль, 2012 р.). 

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 12 

наукових праць загальним обсягом  5,2 д.а., з них: 3 – у наукових фахових виданнях, 2 

– у зарубіжних виданнях, 1 – у науковому фаховому виданні України, що 

зареєстроване  в міжнародній наукометричній базі, 6 – в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи становить 195 сторінки основного тексту. Дисертація містить 21 таблицю на 

21 сторінці, 28 рисунків на 28 сторінках, 18 додатків на 69 сторінках, список 

використаних джерел налічує 284 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

предмет, об’єкт, мету та завдання дослідження, визначено методологічну базу, 

наукову новизну та практичне значення одержаних результатів. 

У розділі 1 «Теоретичні основи циклічного економічного розвитку та 

міжнародного інвестування» проаналізовано базові вчення про циклічність 

економічного розвитку, еволюцію теорій міжнародного інвестування з позицій 

економічної циклічності; виявлено вплив глобалізаційних чинників на характер 

сучасних економічних трансформацій, схарактеризовано стан перманентної 

турбулентності глобальної економіки. 

Нова глобальна економічна реальність сучасного циклоутворення, що 

характеризується кардинальними змінами внаслідок різких, турбулентних, 

стрибкоподібних проявів, актуалізує проблему модернізації класичних теорій про 

природу економічних циклів і пов’язаних з ними криз. 

Фундаментальним підґрунтям дослідження стало поглиблене вивчення та 

узагальнення теорій економічних циклів у межах: традиційного підходу (концепції П. 

Самуельсона-Дж.Хікса, моделі Т. Тевеса, Н. Калдора, М. Фрідмена, моделі реального 

бізнес-циклу А. Бернса, У. Мітчела, Ч. Нельсона та Ч. Плоссера, синтетична 

концепція Г. Харбера); еволюційно-генетичного підходу (теорія творчого руйнування 

Й. Шумпетера, теорія довгих хвиль М. Кондратьєва, концепція У. Мітчелла); праць  

Нобелівських лауреатів Саймона Кузнеця (1971 р.), Фридріха фон Хаєка та Гуннара 

Мюрдаля (1974 р.), Лоуренса Роберта Клейна (1980 р.), Роберта Лукаса (1980 р.), 

Роберта Солоу (1987 р.); прихильників коливань інвестиційної активності 

(М.І. Туган-Барановський, А. Шпитгоф, Г. Кассель, Д. Робертсон); дослідників довгих 

хвиль (Ван Гельдерн, С. де Вольф, Ж. Лескюр, А. Афталіон, А. Шпитгоф, Г. Лейтон, 

Г. Менш, Ф. Хаєка, Ю. Яковець, H.A. Макашева, А.І. Субетто); досліджень сучасних 

циклічних трансформацій (Д. Лук’яненко, А. Поручник, Я. Столярчук, 

М. Янковський, Ю. Макогон, О. Рябчин, М. Згуровський, Л. Григор’єв, А. Іващенко). 

Узагальнення  їх дало підстави з’ясувати таке: по-перше, розбіжності поглядів учених 

щодо циклічного розвитку економіки зумовлені розбіжностями у трактуванні його 

домінантних причин (трансформаційні зміни в нагромадженні капіталу внаслідок 

коливань очікуваної норми прибутку, інвестиційна активність під впливом інновацій, 

зміна умов розміщення вільного позикового капіталу тощо) залежно від їхніх видів: 

класичні (цикли 7 – 11 років); короткі цикли (2 – 4 роки); великі цикли (40 – 60 років). 

По-друге, технологічні уклади, що мають об’єктивно встановлені межі і циклічність, 

формують процеси зростання та зменшення капіталоруху. По-третє, якщо наприкінці 

XIX – на початку XX ст. середній інтервал між кризами становив близько 10 – 20 

років і більше, то на початку ХХІ ст. – 10 – 11 років. По-четверте, поряд зі звуженням 

кризового міжсезоння  сучасному етапу циклоформування притаманний хвильовий 

ефект, коли в перебігу  затухання криза створює другу і навіть третю хвилю кризових 

явищ (модель W, LUV тощо). По-п’яте, якщо раніше кризові явища охоплювали 

декілька пов’язаних поміж собою країн, то нині вони мають глобальний масштаб. Усе 

це в сукупності коригує усталені уявлення про природу економічного циклу, згідно з 

яким сенс економічного розвитку полягає не в новому стані рівноваги, а в переході до 
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нього, оскільки будь-який новий стан буде зруйновано. У роботі наголошено, що 

активними учасниками процесу циклоутворення і водночас основними операторами 

міжнародного інвестування у ХХ столітті виявлялися ТНК, що зумовило розвиток 

науки  відповідних теорій (монетаристська концепція, теоретичні погляди 

представників фрайбурзької школи, інституціональна теорія, моделі життєвого циклу 

продукту, технологічного прориву, монополістичних переваг, захисного 

інвестування, еклектична концепція Дж. Даннінга, концепція інтерналізації, 

концепція інвестиційних полів (Д. Лук’яненко, В. Білошапка), бізнес-моделі розвитку 

ТНК (Л. Руденко) тощо. Аргументовано, що нестабільність макроекономічної 

системи породжується насамперед у мікросистемах.  

Основним предиктором активізації міжнародних інвестиційних процесів є 

глобалізація. У дисертації виявлено чинники та  особливості сучасних глобальних 

трансформацій економічного розвитку, домінантними серед яких визначено: 

становлення доби відкритого світу, зміну конфігурації центрів сили глобальної 

економіки, пришвидшення історичного часу, виникнення стану перманентної 

глобальної турбулентності.  

У розділі 2 «Управління процесами міжнародного інвестування» 

проаналізовано динаміку міжнародного інвестування на тлі перманентності кризових 

явищ, виявлено сучасні тенденції та чинники трансформації інвестиційних 

пріоритетів транснаціональних корпорацій, сформульовано підходи до корпоративної  

інвестиційної поведінки на етапах формування сталого розвитку компаній у періоди 

турбулентного стану. 

Здійснений автором аналіз динаміки світових інвестиційних процесів з 

урахуванням кризових періодів 1997 – 1998 та 2008 – 2009 років довів взаємозв’язок і 

взаємозалежність циклічності економічного розвитку та руху інвестиційних ресурсів. 

Показано, що післякризовий період відновлення ринку прямих іноземних 

інвестицій виявився складним і суперечливим. Після скорочення у 2012 році світових 

обсягів ПІІ до 1350 млрд дол. США, зростання лише до 1,73 трлн дол. очікується  

2016 року . У 2012 році країни, що розвиваються, вперше отримали 52% глобального 

припливу ПІІ. На них припала також майже третина світового вивезення ПІІ, що 

сягнула 426 млрд доларів зі стійкою тенденцією до зростання. При цьому на частку 

азійських країн, які залишалися найбільшим джерелом ПІІ, припало три чверті всіх 

ПІІ країн, що розвиваються. Вивезення ПІІ з Африки збільшилося втричі, а потоки з 

країн Азії, Латинської Америки і Карибського басейну залишилися на рівні 2011 

року. Потоки ПІІ з країни БРІКС зросли  із 7 млрд дол. США у 2000 році до 145 млрд 

дол. США в 2014 році, що становило 10% їхнього глобального обсягу. У рейтингу 

основних інвесторів у 2012 році КНР піднялася з шостого на третє місце після 

Сполучених Штатів Америки і Японії, хоча 2015 року почала втрачати свої позиції.  

Автором аргументовано, що від  2010–2011 років стартувала нова довга хвиля 

економічного розвитку, яка осягне  максимуму у 2020–2040 роках. Можна очікувати, 

що розвиток світової економіки у після кризові 2008–2020 роки зумовить попит на 

інвестиційні ресурси. У середньостроковій перспективі потреба в інвестиціях багато в 

чому визначатиметься вибуттям і заміною потужностей, створених в останній чверті 

ХХ століття. 

У роботі доведено, що інтенсифікація руху транснаціональних потоків капіталу 
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стала визначальним чинником пришвидшення, ущільнення нерівномірності 

циклічності розвитку. Дисертантом аргументовано, що подальші секторально-

географічні пріоритети міжнародного інвестування ТНК посилять їхнє науково-

технологічне домінування, реалізацію великого творчого і водночас руйнівного 

потенціалу,  орієнтацію на сталий розвиток як новий рівень інвестицій. 

Виявлена в дослідженні трансформація інвестиційних пріоритетів ТНК  

вочевидь корелює із їхньою пришвидшеною і поглибленою експансією, збільшенням 

ваги в глобальних економічних процесах і конструктивного, і деструктивного 

характеру. Це дало змогу окреслити усталені структурні тенденції: стрімке зростання 

надконцентрації капіталу при колосальних масштабах діяльності, що підвищує 

глобальний статус ТНК, робить їх практично непідконтрольними традиційним 

інститутам глобального управління; посилення ролі ТНК із базуванням у країнах, що 

розвиваються, зі зростанням частки їхніх ПІІ за 3 – 5 років від поточного рівня у 25 % 

(2013 р.) до 35 – 40%; зміцнення економічних позицій ТНК щодо національних 

економік, коли їхні показники перевищують ВВП десятків країн світу; 

транснаціоналізація малих і середніх компаній, у результаті якої видозмінюється 

глобальний бізнес-ландшафт; переважання лідерських стратегій над конкурентними, 

що мотивує подальші хвилі транскордонних злиттів і поглинань. 

Показано, що такі глобальні актори як ТНК, національні держави і суб’єкти 

громадянського суспільства визначатимуть сценарний характер імовірних прогнозів  

щодо майбутнього політико-економічного устрою світу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Прогностичні сценарії позиціонування ТНК у глобальному політико-

економічному ландшафті 
Варіант 

сценарію / 

Імовірність 

реалізації 

Характеристика 

1 2 

Сценарій 1 –

усевладдя ТНК 

Модель 

(К  > Д + С) 

 

 

 

 

25 % 

Зміцнення економічних позицій і зростання їхнього політичного впливу 

Послідовне захоплення сфер регулювання, які раніше належали до компетенції держав та 

міжнародних урядових організацій 

Формування впливових бізнес-асоціацій 

Розширення прямого впливу на міжнародні організації (із правом вирішального голосу або 

із правом вето) 

Створення приватних механізмів регулювання глобальних економічних процесів 

(наприклад, галузеві стандарти, зокрема й у фінансовій сфері) 

Крах моделі соціальної держави 

Домінування принципу корпоративної лояльності над принципом національного 

громадянства 

Перетворення ТНК на провідні центри формування транснаціональної громадянської 

ідентичності 

Повне витіснення з економічної та політичної арени національних держав і суб’єктів 

громадянського суспільства як чинних регуляторів і формування нового політико-

економічного ландшафту світу 

Сценарій 2 – 

рівносторонній 

трикутник 

Модель 

(К = Д = С)  

 

60 % 

Кооперація у взаємодії ТНК, національних держав, міжнародних урядових організацій та 

суб’єктів громадянського суспільства 

Рівноправність у трикутнику ТНК – національні держави – суб’єкти глобального  

громадянського суспільства вирішальною мірою залежатиме від конфігурації коаліцій, 

сформованих з конкретних питаннь 

Збереження за національними державами першості серед рівних суб’єктів світової політики 

із ключовими повноваженнями у сфері регулювання економічних процесів 
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Продовження табл. 1 
1 2 

Сценарій 3 – 

підпорядкування 

ТНК 

Модель 

(Д + С > К )  

 

 

 

15 % 

Об’єднання зусиль національних держав і суб’єктів глобального  громадянського 

суспільства щодо радикального посилення регуляторних рамок для транснаціонального 

бізнесу 

Примусове залучення ТНК до міжнародних норм соціальної відповідальності 

Підсилення потужності і розквіт державних ТНК через згортання приватних інвестицій 

ТНК; домінування державних ТНК на тлі малочисельних приватних корпорацій 

Зниження рівня транснаціоналізації 

Останнім оплотом великих ТНК залишаться найменш розвинені країни, яким вигідно 

працювати із надгігантськими проектами на особливих регуляторних умовах 

Умовні позначення: К – корпорації (ТНК); Д – національні держави; С – суб’єкти громадянського суспільства. 

Джерело: складено автором. 

У роботі вдосконалено змістовну характеристику поняття інвестиційної 

поведінки ТНК як гнучкої оперативної системи сприяння сталому розвитку бізнесу й 

отримання позитивних фінансових і соціальних результатів у довгостроковій 

перспективі незалежно від економічних умов у процесі успішного переходу до 

економіки творення. Аргументовано, що спираючись на систему хаотікс-

менеджменту та відмову від конкуренції лоб у лоб, пошук «блакитного океану», 

симбіоз тактики органічного зростання із тактикою стрибка тощо ТНК отримують 

нові можливості, завдяки яким бізнес, шляхом виконання чітких і своєчасних 

запобіжних дій спромогнеться мобілізувати свою інвестиційну активність для 

успішного протистояння турбулентності та хаосу. 

Цільовою орієнтацією глобальних корпоративних лідерів стає безперервна 

генерація й адаптування нових стратегій до мінливих умов з мінімізацією 

традиційних інвестиційних стратегій. Разом із тим відзначено, що ключовим 

викликом залишається  пошук оптимальних механізмів включення ТНК у вироблення 

правил регулювання глобальних економічних та інвестиційних процесів. 

У розділі 3 «Формування системи глобального регулювання інвестиційних 

потоків» здійснено оцінку стану системи регулювання інвестування на 

національному та міжнародному рівнях, визначено інструменти антикризового і 

антициклічного регулювання економічного розвитку, запропоновано авторський 

алгоритм формування управлінсько-регуляторних умов ефективного міжнародного 

інвестування в нестабільному глобальному середовищі. 

У дисертації критично оцінено сучасну систему регулювання міжнародного 

інвестування, що практично не спрацьовує в періоди економічної нестабільності. 

Зазначено, що під час розгортання останньої глобальної кризи міжнародні фінансові 

інститути  вдалися до низки заходів з реагування на зростання фінансової 

нестабільності, хоча автор вважає їх спізнілими і малоефективними. 

Виявлено, що криза зони євро призвела до падіння на третину частки 

довгострокових прямих інвестицій при зростанні портфельних інвестицій і 

спекулятивних вкладень. Зона євро й досі стрімко втрачає свою роль джерела 

інвестицій, поступаючись долару, біржовій торгівлі, валютному арбітражу. Списавши 

«токсичні» активи, європейські банки і корпорації знизили свій потенціал 

довгострокового інвестування. Новим стимулом для виходу із рецесії і подальшого 

розвитку економіки Євросоюзу вважається майбутній договір про створення нового 

торгово-економічного союзу зі США. Разом із тим аргументовано, що ЄС в останні 
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роки був не тільки ініціатором, й моделлю міжнародного регулювання економіки 

через: спільне зобов’язання забезпечити стійкість і стабільність банківської та 

фінансової систем; спрощення механізму надання державної допомоги за  

дотримання прийнятих в ЄС принципів; удосконалення регулювання фінансових 

ринків та фінансового нагляду; механізми ефективної співпраці національних 

регуляторів; відновлення кредитування як чинника підтримання економічної 

активності; розроблення глобальних стандартів регулювання фінансового сектору та 

фінансового нагляду. Показано, що в рамках антикризової політики, що формувалася 

впродовж 2008 – 2009 років ЄС використовував такі важелі впливу на 

макроекономічну ситуацію: відновлення ліквідності, пряму фінансову підтримку, 

вдосконалення системи регулювання. Вони були зорієнтовані на відновлення довіри 

та сприяння фінансовій стабільності, повернення реальної економіки до нормальної 

роботи, врівноваження платіжних балансів нових країн-членів ЄС, реалізацію 

Лісабонської стратегії зростання й зайнятості, подолання соціальних наслідків кризи. 

Однак економічна криза в зоні євро замість пом’якшення лише поглибилася, 

переважно через проблеми країн так званої групи PIIGS (Португалія, Ірландія, Італія, 

Греція, Іспанія), в яких нагальним став радикальний перегляд засад економічної 

політики та запровадження глибоких структурних реформ, які матимуть також 

несприятливі соціальні наслідки. 

У роботі здійснено порівняльний аналіз антикризових політик, який 

продемонстрував, що серед провідних розвинених країн світу найпотужніше 

виглядали США (рис. 1). Антикризова політика провідних розвинених країн та країн 

БРІКС вочевиднює, що спрямованість на нарощування й ефективне використання 

нагромаджених міжнародних запасів, стримування інфляції, стимулювання попиту 

всередині економіки та нарощування капітальних видатків бюджету створює 

сприятливі передумови збільшення добробуту громадян, припливу інвестицій до 

країни й економічного зростання. 

 

Рис. 1. Співвідношення масштабів антикризових заходів провідних розвинених країн та країн 

БРІКС 
Джерело: складено автором 

 

З метою виявлення рівня ефективності антикризової політики автор пропонує 

застосування  індексу рівня антикризової ефективності, що являє собою суму змін 
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відібраних показників, взятих із відповідними вагами: 



n

s
ii XwI

1

~

,  де I - індекс 

антикризової ефективності кризи, Xi – зміна i-ого показника, перерахованого в 

зіставні одиниці, wi – вага зміни i-ого показника. До уваги взято макропоказники 

(ВВП, інвестиції в основний капітал, міжнародні (золотовалютні) резерви), обсяг 

промислового виробництва, обсяг виробництва продукції сільського господарства, 

обіг роздрібної торгівлі, зовнішньоторговельний обіг, імпорт, експорт, динаміка цін, 

рівень безробіття, реальна заробітна плата, фінансова сфера, фондові індекси). 

Розрахункові значення індексу антикризової ефективності за даними 2008 – 

2009 років свідчать, що найгірші результати з восьми оцінюваних країн (Росія, 

Україна, Казахстан, Франція, Канада, Німеччина, Велика Британія, США) мають 

Україна (–1,083) і Росія (–0,600). Серед провідних зарубіжних країн позитивну 

порівняльну динаміку демонстрували Німеччина і Велика Британія, індекси яких 

дорівнювали 0,192 і 0,523 відповідно.  Наголошено, що можливості вдосконалення 

оцінок за допомогою індексу антикризової ефективності пов’язані з розв’язанням  

завдання оперативного отримання необхідної статистичної інформації. 

У роботі показано, що моніторинг міжнародної інвестиційної позиції (МІП) 

уможливлює оцінювання стану зовнішньоекономічних зв’язків країни, запасів її 

зовнішніх фінансових активів та зобов’язань, структури й обсягів зарубіжних 

капіталовкладень у формі прямих та портфельних інвестицій, обсягів та структури 

зовнішньої заборгованості, стану резервних активів (запасів) країни. 

Виконаний дисертантом економіко-математичний аналіз МІП України 

засвідчив нелінійний характер динаміки часового ряду абсолютних значень за період 

2001 – 2013 років з двома періодами спаду (рис. 2). Для виявлення функціонального 

взаємозв’язку ВВП і міжнародної  інвестиційної позиції України загалом та за її 

основними складовими отримано аналітичну формулу, подану в нелінійному вигляді 

квадратичної залежності з коефіцієнтом детермінації 0,9887 

( 24 06 0,5502 30098y Е x x     ), на підставі якої автором було побудовано графік 

функціональної залежності МІП від ВВП та отримано прогнозні значення МІП у 

взаємозв’язку із ВВП. 

У дисертації також проаналізовано динаміку абсолютних значень основних 

компонентів МІП України за 2001 – 2013 роки та частки їх щодо загальної величини 

МІП. Цей аналіз уможливив побудову та застосування авторської моделі множинної 

лінійної регресії у вигляді:  
1 2 3 40,088565 1,014288 0,18815 0,01986 0,045547y x x x x    

, 

де у – відношення сальдо ПІІ до МІП; 1x  – відношення сальдо акціонерного капіталу 

до МІП, 2x  – відношення сальдо інших інвестицій до МІП, 3x  – відношення сальдо 

портфельних інвестицій до МІП, 4x  – відношення сальдо кредитів до МІП. 

Множинний R = 0,999357; 2R  = 0,998715; нормований 2R  =  0,998492; стандартна 

похибка = 0,01076. 
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а) за період 2001 – 2013 років, млн дол. США 

 
б) поквартально за період 2010 – 2014 років, 

 млн дол. США 

 
в) апроксимація динамічного ряду МІП України 2010 –  

2014 роки, млн дол. США квадратичною функцією 

 
г) функціональна залежність МІП від ВВП України за 

2002  –  2013 роки  млн дол. США та прогнозні 
значення МІП як функціональної залежності від ВВП на 

2014  –  2015 роки 
Рис 2. Аналіз динаміки та прогноз міжнародної інвестиційної позиції України  

Джерело: складено автором 

 

Дисертантом сформульовано висновок, що найбільший внесок на відношення 

сальдо ПІІ до МІП дає відношення сальдо акціонерного капіталу до МІП – 

(коефіцієнт 1,014288 > 0). Слід зазначити, що позитивну роль відіграє відношення 

сальдо кредитів до МІП (коефіцієнт 0,045547 > 0). Інші змінні за рівнем їхньої не 

впливовості можна розташувати так: відношення сальдо інших інвестицій до МІП 

(коефіцієнт –0,18815 < 0), відношення сальдо портфельних інвестицій до МІП 

(коефіцієнт –0,01986 < 0). 

У роботі запропоновано модель формування управлінсько-регуляторних умов 

ефективного руху корпоративних капіталів у нестабільному глобальному середовищі 

шляхом застосування інструментів адекватної протидії кризам з одночасним 

елімінуванням їхніх деструктивних наслідків, (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель формування управлінсько-регуляторних умов ефективного міжнародного 

інвестування  
Джерело: складено автором 

 

Аргументовано, що впровадження такої регуляторної моделі в Україні має 

корелювати з Державною стратегією інноваційного розвитку, та враховувати 

інвестиційний потенціал стратегічного євроінтеграційного партнерства. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукових завдань щодо регулювання міжнародного інвестування за умов 

нерівномірного розвитку світової економіки, що дало підстави сформулювати такі 

висновки: 

1. Регулярні, закономірно повторювані кризи є неодмінною фазою циклічного 

розвитку будь-якої системи. Глибина і наслідки кризи визначаються рівнем 

соціально-економічного розвитку країни чи групи країн. По завершенні світової 

кризи – від 2010–2011 років – стартувала нова довга хвиля, яка осягне свого 

максимуму у 2020–2040 роках. Країни, що виявлять здатність до швидкого 

пристосування до нових, жорстких умов конкуренції, опиняться в групі лідерів. 

Зростання нагромадження основного капіталу впродовж  2015–2020 років  буде 

однією зі складових входження економічної системи в нову довгу хвилю 

економічного розвитку. Розвинені країни зосереджують зусилля на зміцненні й 

розвитку інформаційного технологічного способу виробництва, позбавленні від 
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 усеосяжна (всі галузі та інститути) система 

регулювання із реалізацією основних принципів 
наднаціонального регулювання; 

 заходи з підтримки банків та стимулювання 

реального сектору економіки; 

 пом'якшення соціальних наслідків кризи; 

 заходи, зорієнтовані на підготовку сприятливих 

умов для післякризового розвитку 

 створення сприятливого інвестиційного клімату 

шляхом стимулювального державного втручання в 
соціально-економічні процеси;  

 контролювання міжнародної інвестиційної 

позиції; 

 уникнення надмірної інвестиційної експансії 
ТНК, зменшення підпорядкування їх інтересам 

слабко соціально налаштованих державних 
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перенагромадження капіталу шляхом його масового знецінення, пов’язаного із 

вичерпанням ресурсу п’ятого технологічного укладу в процесі його заміни шостим 

технологічним укладом. Це супроводжуватиметься небаченою за масштабами та 

глибиною фінансовою кризою з поступовою трансформацією її у довгохвильову 

депресію. 

2. Домінантними чинниками сучасних трансформацій економічного розвитку 

стають: формування нової доби відкритого світу з притаманними їй специфічними 

позитивними, негативними та біхарактерними ознаками; зміна конфігурації 

глобальних центрів сили; ефект пришвидшення історичного часу і звуження 

кризового міжсезоння; хвильовий ефект сучасного етапу циклоформування та  

виникнення стану перманентної турбулентності в глобальній економіці; уповільнення 

темпів при переході від економіки виробництва та економіки споживання до 

економіки творення. Обтяжений чинниками турбулентності, нинішній етап 

економічного розвитку помітно вирізняється на тлі попередніх економічних циклів, 

оскільки характерним стає очікування різномасштабних потрясінь, зростання ризиків 

і невизначеності на макро-  та мікроекономічному рівнях.  

3. Інтенсифікація руху міжнародних інвестиційних ресурсів за умов глобальної 

експансії ТНК стала вирішальним чинником пришвидшення й ущільнення 

циклічного розвитку, поширення кризових явищ і турбулентних станів світової 

економіки загалом та всіх її суб’єктів зокрема. Динаміка світових інвестиційних 

процесів, у точу числі з урахуванням кризових періодів 1997 – 1998  та 2008 –  2009 

років доводить взаємозв’язок і взаємозалежність циклічності економічного розвитку 

та руху інвестиційних ресурсів.  

4. Сучасні інвестиційні пріоритети ТНК демонструють якісно нові секторальні 

та географічні трансформації, активізацію торговельних та інвестиційних війн за 

ринки – драйвери зростання світової економіки. Новітні інвестиційні стратегії 

успішних корпорацій спрямовані у розвиток проривних технологій, здатних 

забезпечити значний економічний ефект і нові бізнес-можливості. Разом із тим,  

орієнтація їх на  сталий розвиток стає новим рівнем інвестицій. Стрімка 

надконцентрація капіталу надає ТНК глобального статусу та робить їх практично 

непідконтрольними традиційним інститутам глобального регулювання. У 

майбутньому політико – економічному ландшафті світу нові можливості розвитку 

транснаціонального бізнесу детермінуватимуться уникненням надмірної 

інвестиційної експансії ТНК їх підпорядкованості й лобіювання на національному та 

глобальному рівнях.  

5. За умов турбулентності інвестиційна поведінка ТНК перетворюється на 

гнучку, оперативну систему інструментів, розроблених для сприяння сталому 

розвитку бізнесу в процесі переходу до економіки творення й отримання позитивних 

фінансових і соціальних результатів у довгостроковій перспективі незалежно від 

форсмажорних економічних умов. Хаотікс-менеджмент, відмова від конкуренції лоб 

у лоб, пошук «блакитного океану», симбіоз тактики органічного зростання із 

тактикою «стрибка» здатні мобілізувати інвестиційну активність для успішного 

протистояння турбулентності та хаосу.  

6. Сучасна система регулювання міжнародного інвестування на національному 

і міжнародному рівнях заслуговує критичної оцінки попри зростання ролі 
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регуляторних  інститутів та інструментів. Під час розгортання останньої глобальної 

кризи міжнародні фінансові інститути вдалися до низки спізнілих і малоефективних 

заходів з реагування на зростання фінансової нестабільності. Хоча ЄС в останні роки 

був не тільки ініціатором й моделлю міжнародного економічного регулювання, криза 

зони євро призвела до падіння частки довгострокових прямих інвестицій до третини  

при зростанні портфельних інвестицій і продовження спекулятивних вкладень, 

зниження потенціалу довгострокового інвестування європейських банків і корпорацій 

ЄС. 

7. Серед усіх провідних розвинених країн світу найпотужнішу і найбільш 

новаторську (за кількістю та масштабністю заходів) антикризову політику 

продемонстрували США. Антикризова політика країн БРІКС та провідних 

розвинених країн показала, що ефективна зовнішньоекономічна політика держави, 

спрямована на нарощування й ефективне використання міжнародних запасів, 

стримування інфляції, стимулювання попиту всередині економіки та нарощування 

капітальних видатків бюджету створює надійні передумови збільшення добробуту 

громадян, припливу інвестицій до країни й зростання внутрішньої економіки. 

Виявлення рівня ефективності антикризової політики вможливлюється  

застосуванням індексу антикризової ефективності. 

8. Формування моделі управлінсько-регуляторних умов ефективного 

міжнародного інвестування в нестабільному глобальному середовищі шляхом  основі  

застосування інструментів адекватної протидії кризам з одночасним елімінуванням 

їхніх деструктивних наслідків передбачає симбіоз трьох різновекторних регулятивних 

механізмів: по-перше, регулювання міжнародних інвестиційних процесів; по-друге, 

антициклічні та антикризові регуляторні заходи; по-третє, вдосконалення 

корпоративної системи управління капіталом. У рамках такої моделі саме контроль за 

міжнародною інвестиційною позицією (МІП) уможливлює виявлення стану 

зовнішньоекономічних зв’язків країни з іншими країнами світу; накопичених запасів 

зовнішніх фінансових активів та зобов’язань країни; структури й обсягів зарубіжних 

капіталовкладень у формі прямих та портфельних інвестицій; структури та обсягів 

зовнішньої заборгованості в плані визначення критеріїв оптимальних розмірів 

зовнішніх запозичень; стану резервних активів (запасів) країни. 
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АНОТАЦІЯ 

Крисюк Р.В. Міжнародне інвестування в умовах циклічного економічного 

розвитку. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 

Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню міжнародного 

інвестування в умовах циклічнонерівномірного економічного розвитку, 

обґрунтуванню складових його багаторівневого регулювання. 

Узагальнено теорії циклічності економічного розвитку, показано вплив 

глобалізації на формування умов перманентної кризовості і турбулентності. 

Проаналізовано масштаби і динаміку міжнародного інвестування, виявлено та 

оцінено вплив на нього кризових явищ і процесів та регуляторних засобів. 

Удосконалено підходи до формування корпоративної інвестиційної поведінки в 

періоди турбулентності із базуванням на гнучкій оперативній системі секторальної та 

географічної пріоритетності інвестицій ТНК для сприяння сталому розвитку бізнесу в 

процесі переходу до економіки творення. Здійснено прогностичні оцінки 

варіативного позиціонування  ТНК у глобальній економічній системі поряд із 

національними державами та суб’єктами громадянського суспільства.  

Обґрунтовано модель формування управлінсько-регуляторних умов 

ефективного міжнародного інвестування в нестабільному глобальному середовищі, 

що базується на системі антикризових та антициклічних регуляторних заходів, 

контролі й регулюванні міжнародних інвестиційних процесів.  

Запропоновано економіко-математичний інструментарій для моніторингу 

міжнародної інвестиційної позиції держави, розраховано індикатори функціонального 

зв’язку між ВВП і міжнародною  інвестиційною позицією України взагалом та за її 

структурними елементами. 

Ключові слова: міжнародне інвестування, циклічність економічного розвитку, 

глобалізація, турбулентність, антикризове та антициклічне регулювання, інвестиційні 

пріоритети ТНК, корпоративна інвестиційна поведінка, міжнародна інвестиційна 

позиція. 

АННОТАЦИЯ 

Крысюк Р.В. Международное инвестирование в условиях циклического  

экономического развития. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени 

Вадима Гетьмана». – Киев, 2016.  

Диссертация посвящена комплексному исследованию международного 

инвестирования в условиях циклическинеравномерного экономического развития, 

обоснованию составляющих его многоуровневого регулирования. 

Обобщены теории цикличности экономического развития, показано влияние 

глобализации на формирование условий перманентной кризисности и 
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турбулентности. Проанализированы масштабы и динамика международного 

инвестирования, обнаружено и оценено влияние на него кризисных явлений, 

процессов и регуляторных средств. 

Усовершенствованы подходы к формированию корпоративного 

инвестиционного поведения в периоды турбулентности с опорой на гибкую  

оперативную систему секторальной и географической приоритетности инвестиций 

ТНК для содействия устойчивому развитию бизнеса в процессе перехода к экономике 

созидания. Осуществлены прогностические оценки вариативного позиционирования 

ТНК в глобальной экономической системе наряду с национальными государствами и 

субъектами гражданского общества. 

Обоснована модель формирования управленческо-регуляторных условий 

эффективного международного инвестирования в нестабильной глобальной среде, 

основанной на системе антикризисных и антициклических регуляторных мер, 

контроле и регулировании международных инвестиционных процессов. 

Предложен экономико-математический инструментарий для мониторинга 

международной инвестиционной позиции государства, рассчитаны индикаторы 

функциональной связи между ВВП и международной инвестиционной позицией 

Украины в целом и по ее структурным элементам. 

Ключевые слова: международное инвестирование, цикличность 

экономического развития, глобализация, турбулентность, антикризисное и 

антицикличнеское регулирование, инвестиционные приоритеты ТНК, корпоративное 

инвестиционное поведение, международная инвестиционная позиция. 

 

ABSTRACT 

Krysiuk R.V. International investments under conditions of cyclic economic 

development – Manuscript.   

Thesis for the Academic Degree of Candidate of Economic Sciences in Specialty 

08.00.02 – World economy and international economic relations. – SHEE «Kyiv National 

Economic University named after Vadym Hetman». – Kyiv, 2016. 

The thesis is concerned with comprehensive analysis of the international investment 

under conditions of the cyclic uneven economic development, the substantiation of 

constituents of its multilevel regulation. 

The theory of the cyclical nature of the economic development within traditional, 

evolutionary-genetic, wave, cyclically-transformation approaches was generalized, allowing 

to reveal the actual nature of the economic cycle. 

The main defined predictor of the activation of international investment processes is 

globalization. The factors and features of the modern global transformations of economic 

development, the establishment of the “open world” epoch, the change of the configuration 

of power centers of the global economy, the “acceleration of historical time”, the emergence 

of the permanent global turbulence state are defined. The influence of globalization on 

creation of conditions of crisis and turbulence are demonstrated.  

The magnitude and dynamics of the international investment are analyzed, the impact 

of the crisis events and processes on it is established and assessed. The state of the system of 

regulation of investment processes at national and international levels is characterized. The 

modern system of regulation of the international investment that almost does not work in 
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times of the economic instability is dissected. It was revealed, that during the deployment of 

the latest global crisis, the international financial institutions have taken the number of 

measures to respond to the growth of the financial instability, and that such measures proved 

to be belated and ineffective 

The approaches to the formation of the corporate investment behavior in times of the 

turbulence, based on the flexible operational system of the sectoral and geographical 

prioritizing of investments of transnational corporations (TNC) to promote the sustainable 

business development in the period of transition to the creation economy are improved. It 

was shown, that the TNC business system, when performing the accurate and timely 

preventive actions, is able to mobilize all its investment activity for successfully meet the 

challenge of turbulence and chaos, providing that the traditional investment strategies, 

oriented to the “growth and recession” scenario, are minimized, on the one hand, and that 

the new strategies are continuously generated, on the other hand. The prognostic assessment 

is presented for the TNC’s variable positioning (absolute power of TNCs, the equilateral 

triangle, the submission of TNCs) in the global economic system, along with national states 

and civil society actors, which will define the scenario that will determine the nature of the 

political and economic landscape of the world. 

The model of formation of the administrative-regulatory conditions for the effective 

international investment in the unstable global environment, basing on the principles of the 

scientific validity, strategic importance, effectiveness, transparency, financial transparency 

and includes the system of anti-crisis and countercyclical regulatory measures, on the one 

hand, and on the control and regulation of the international investment processes, on the 

other hand, is substantiated.  

It is argued, that the introduction of the regulatory model in Ukraine should correlate 

with the State strategy of the innovation development, taking into consideration the 

investment potential of the strategic partnership of European integration. 

The economic and mathematical tools for monitoring of the international investment 

position of the state is proposed, the indicators of the functional relation between GDP and 

international investment position of Ukraine as a whole and by its structural elements, is 

computed. 

Keywords: international investment, cyclical nature of the economic development, 

globalization, turbulence, anti-crisis and countercyclical regulatory measures, investment 

priorities of TNC, corporative investment behavior, international investment position.  


