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В умовах глобалізації економіка кожної країни 
модернізується та функціонує відповідно до 
тих умов, які виникають на ринку за конку-
ренції. Цілі та завдання економічної політики 
України в період набуття статусу неза-
лежної європейської держави визначаються 
потребою створення нової високоякісної 
ринкової системи. Аналіз інвестиційно-інно-
ваційної діяльності є актуальним для розу-
міння того, наскільки економічно розвину-
тою та привабливою є країна відповідно до 
умов світової глобалізації. У статті розгля-
нуто інвестиційно-інноваційний сектор еко-
номіки України в умовах глобалізації шляхом 
аналізу інвестиційних надходжень у країну 
за останні роки; проведено аналіз економіч-
ного положення України за Індексом глобаль-
ної конкурентоспроможності, що дав змогу 
дослідити рівень загальної конкурентоспро-
можності країни; розглянуто основні про-
блеми інвестиційно-інноваційної діяльності 
підприємств, запропоновано шляхи виправ-
лення ситуації.
Ключові слова: глобалізація, інвестиційно-
інноваційний сектор економіки, світовий 
ринок, конкурентоспроможність, ринкова 
економіка.

В условиях глобализации экономика каждой 
страны модернизируется и функционирует 

в соответствии с теми условиями, кото-
рые возникают на рынке при конкуренции. 
Цели и задания экономической политики 
Украины в период получения статуса неза-
висимого европейского государства опре-
деляются потребностью создания новой 
высококачественной рыночной системы. 
Анализ инвестиционно-инновационной 
деятельности является актуальным для 
понимания того, насколько экономически 
развитой и привлекательной является 
страна в соответствии с условиями миро-
вой глобализации. В статье рассмотрен 
инвестиционно-инновационный сектор эко-
номики Украины в условиях глобализации 
путем анализа инвестиционных поступле-
ний в страну за последние годы; проведен 
анализ экономического положения Украины 
по Индексу глобальной конкурентоспособ-
ности, который позволил исследовать 
уровень общей конкурентоспособности 
страны; рассмотрены основные проблемы 
инвестиционно-инновационной деятельно-
сти предприятий, предложены пути исправ-
ления ситуации.
Ключевые слова: глобализация, инвести-
ционно-инновационный сектор экономики, 
мировой рынок, конкурентоспособность, 
рыночная экономика.

In the context of globalization, the economy of each country is modernized and functions according to the circumstances that arise in the market in the case 
of competition. The goals and objectives of Ukraine’s economic policy in the period of gaining the status of an independent European state are determined 
by the need to create a new high-quality market system. The analysis of investment-innovative activity is relevant to understand how economically devel-
oped and attractive a country is in the context of global globalization. The article deals with the investment-innovative sector of Ukraine’s economy in the 
context of globalization, by analyzing investment income to the country in recent years. During the period 2010–2018, the flow of investment into Ukraine 
had a negative trend, namely their decrease from $51 705.3 to $32 291.9 million. USA. With regard to direct investments from Ukraine, they remained 
almost at the same level for the whole period – about $6 340.0 million. USA. The analysis of the economic situation of Ukraine by the Global Competitive-
ness Index made it possible to investigate the level of the country’s overall competitiveness. Ukraine’s place in the global competitiveness rating in recent 
years has not been stable and lacked one-sided dynamics. However, in 2018, the country climbed 4 steps higher, indicating some positive changes. 
Investment-innovative activity of enterprises is a significant component in the overall development of a competitive state economy in the context of global-
ization. In order to improve the economic situation, the state should provide and motivate the activities of innovative enterprises at the legislative level. The 
importance of innovation in the globalization of the world economy is explained by the fact that investment-innovative activity is an indicator of productivity 
growth of factors of production, influences (in direct proportion) to production volumes, accelerates structural shifts, and in general, innovation-investment 
activity is one of the significant components of the country characterizing in the global economy and affect the competitiveness of the national economy.
Key words: globalization, investment-innovative sector of the economy, world market, competitiveness, market economy.

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
INVESTMENT-INNOVATIVE SPHERE OF UKRAINE’S ACTIVITIES  
IN GLOBALIZATION

Постановка проблеми. В умовах глобалі-
зації економіка кожної країни модернізується та 
функціонує відповідно до тих умов, які виникають 
на ринку за конкуренції. Цілі та завдання еконо-
мічної політики України в період набуття статусу 
незалежної європейської держави визначаються 
потребою створення нової високоякісної ринкової 
системи.

Встановлення конкурентоспроможної ринко-
вої системи означає перехід до стандартів світо-
вої ринкової економіки, тому нині актуальним є 
дослідження економічної системи України, про-
блем та перспектив розвитку. Інноваційно-інвес-
тиційна діяльність є одним з ключових факторів 
того, наскільки економічно вигідно та привабливо 

здійснювати підприємницьку діяльність у країні. 
Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності є акту-
альним для розуміння того, наскільки економічно 
розвинутою та привабливою є країна відповідно 
до умов світової глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процеси глобалізації вивчали як зарубіжні, так і 
вітчизняні вчені. Напрям дослідження економіч-
ного поняття «глобалізація» розглядається зару-
біжними дослідниками переважно на макроеконо-
мічному рівні, щодо вітчизняних, то в їх роботах 
вивчається вплив процесів глобалізації на соці-
ально-економічні процеси розвитку вітчизняної 
економіки. Глобалізаційні процеси досліджуються 
українськими вченими-економістами. Зокрема, 
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Таблиця 1
Позиція України в рейтингу країн світу  

за Індексом глобальної конкурентоспроможності (2012–2018 рр.)
Позиції України та 

деяких країн світу за 
Індексом глобальної 

конкурентоспроможності

2012–2013 рр. 
(зі 144 країн)

2013–2014 рр. 
(зі 148 країн)

2014–2015 рр. 
(зі 144 країн)

2015–2016 рр. 
(зі 140 країн)

2016–2017 рр. 
(зі 138 країн)

2017–2018 рр. 
(зі 137 країн)

Україна 73 84 76 79 85 81
Грузія 77 72 69 66 59 67
Туреччина 43 44 45 51 55 53
Росія 67 64 53 45 43 38
Польща 41 42 43 41 36 39

Джерело: розроблено на основі [10]

під керівництвом О. Білоруса засновано школу 
української глобалістики, представниками якої є 
В. Андрущенко, що досліджував питання фінансо-
вої реструктуризації України в епоху перетворень 
[1]; О. Гончаренко, що розглядав формування 
наукової картини світу та наукового світогляду як 
складний, динамічний та суперечливий процес, 
на який впливає багато факторів [2]; В. Кремень, 
окремі праці якого присвячені питанням розви-
тку України в добу глобалізації [3]; I. Новак, серед 
робіт якого слід назвати працю «Як підняти укра-
їнську економіку» [4], а також Д. Лук’яненко [5], 
Ю. Макогон [6], А. Філіпенко [7].

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження інвестиційно-інноваційного сектору еко-
номіки України в умовах глобалізації шляхом ана-
лізу інвестиційних надходжень у країну за останні 
роки, загальної конкурентоспроможності України 
шляхом аналізу економічного положення за Індек-
сом глобальної конкурентоспроможності, а також 
визначення шляхів удосконалення інвестиційно-
інноваційного сектору економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні перед Україною постає завдання забез-
печення реалізації своїх національних інтересів 
у динамічному світі, розвиток якого визначається 
абсолютно новими в історії процесами. Роль 
недержавних суб’єктів неухильно зростає, осо-
бливо в економіці, адже транснаціональні компа-
нії сьогодні виробляють близько третини всього 
світового продукту. Ці зміни демонструють силу 
глобалізації, а саме сукупність економічних, полі-
тичних, демографічних та соціальних процесів, що 
формують новий рівень взаємозалежності націй 
[8]. Основний зміст цих процесів складають фор-
мування глобальних світових ринків, модернізація 
на основі швидко зростаючих технологій та ство-
рення нових центрів економічного та політичного 
впливу тяжкості.

Новий рівень конкуренції між країнами та регі-
ональними угрупованнями стає результатом гло-
балізації. Отже, успіх будь-якої нації у ХХІ столітті 
залежить від її здатності реалізовувати свої наці-
ональні інтереси через участь у процесах глоба-

лізації, адаптацію своїх суспільних та соціальних 
механізмів до цих процесів.

Щодо України, то в умовах сучасної глобалі-
зації особливо актуальним постає питання фор-
мування нової конкурентоспроможної економіки, 
яка буде функціонувати на інноваційних засадах 
згідно зі стандартами, які виникають на світовому 
ринку. Становлення нового модернізованого еко-
номічного суспільства викликано процесами гло-
балізації, які пояснюються таким чином.

1) На сучасному етапі глобалізації світової 
цивілізації різні країни певною мірою зазнають 
перетворень у всіх сферах людського життя.

2) На початку XXI століття Україна зіткнулася 
з низкою економічних, політичних, соціальних та 
культурних проблем, включаючи соціально-антро-
пологічні, соціально-економічні та соціокультурні.

3) Всебічна інтеграція та інформаційно-комуні-
каційна революція, які створюють об’єктивні пере-
думови як для об’єднання людства, так і для його 
відокремлення, визначають напрям глобалізацій-
них зрушень [9].

Щоби зрозуміти загальне положення економіки 
України, а також визначити інноваційно-інвестиційну 
привабливість, розглянемо такі фактори впливу.

Конкурентна позиція України є нестійкою, що 
відображено у деяких світових рейтингах. На 
кінець 2018 року в рейтингу глобальної конкурен-
тоспроможності Україна посіла 81 місце серед 
137, піднявшись на чотири пункти. Проаналізуємо 
рейтинг України за Індексом глобальної конкурен-
тоспроможності за останні роки (табл. 1).

Отже, як бачимо з табл. 1, місце України в рей-
тингу глобальної конкурентоспроможності остан-
німи роками не було стабільним і не мало одно-
сторонньої динаміки. Однак у 2018 р. Україна 
піднялась на 4 сходинки, що свідчить про певні 
позитивні зміни.

Згідно з рейтингом за рівнем державних інсти-
тутів Україна посідає 110 місце, за інфраструкту-
рою – 57 місце, за рівнем адаптації технологій – 
77 місце. Макроекономічна стабільність України 
перебуває на 131 місці, рівень охорони здоров’я – 
на 94 місці, рівень освіти – на 46 місці, ринок това-
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Таблиця 2
Переваги та недоліки України щодо ведення бізнесу за умов сучасної глобалізації

Переваги Недоліки
Висока ємність ринку, якість вищої, середньої та 
професійної освіти.

Недосконалість інституцій, зокрема, політичного, 
регуляторного та бізнес-середовища.

Робітники вирізняються відносно високим рівнем 
кваліфікації за порівняно низького рівня заробітної 
плати.

Коефіцієнт використання людських ресурсів є 
надзвичайно низьким.

Відповідно до Глобального індексу інновацій основою 
української інноваційної конкурентоспроможності є 
людський капітал.

Слабко розвинута інфраструктура, зокрема 
інноваційна, оскільки залишаються на низькому рівні 
показники валового нагромадження капіталу.

Серед розвинених країн світу Україна посідає 4 місце 
щодо забезпеченості сільськогосподарськими угіддями. 
На Україну припадають 25% світових чорноземів. 
Проблема полягає в тому, що сьогодні реалізація цих 
можливостей є неосвоєною сферою діяльності. За 
ефективністю використання сільгоспугідь Україна у 
10–12 разів відстає від розвинених країн світу. Однак 
ресурсна й сировинна база залишається перевагою 
окремих галузей економіки.

В Україні відбувається поступова деградація 
інноваційного потенціалу (згідно з даними Держстату 
кількість дослідників в Україні стрімко скорочується (із 
133 744 осіб у 2010 р. до 59 392 осіб у 2017 р.).

Україна має гарний науковий потенціал та посідає 
значне місце серед розвинених країн.

Капітал є дефіцитним фактором (внутрішні інвестиції 
становлять 8,1% ВВП). Високий рівень інвестиційного 
ризику зумовлює недовіру з боку іноземних інвесторів.

Джерело: розроблено на основі джерела [11]

рів – на 73 місці. Ринок праці України оцінений 
66 місцем, фінансова система – 117 місцем, обсяг 
ринку – 47 місцем, динаміка бізнесу – 86 місцем, 
здатність до інновацій – 58 місцем.

Спостерігаючи такі показники в рейтингу 
країн за рівнем глобальної конкурентоспромож-
ності, можемо зробити такий висновок: Україна 
має покращувати умови ведення економіки для 
зростання конкурентоспроможності. В сучасних 
умовах функціонування економіки значний всес-
вітній і, відповідно, загальнодержавний вплив на 
ведення економіки мають процеси глобалізації.

Проведений порівняльний аналіз стану інно-
ваційної системи України щодо світового рівня на 
основі міжнародних індексів свідчить про те, що 
Україна має високий освітній та науковий потен-
ціал, здатний виготовляти різноманітні нововве-
дення у вигляді ідей, наукових розробок, патентів. 
Серед конкурентних переваг України відповідно 
до Глобального індексу конкурентоспроможності 
варто виділити такі (табл. 2).

Проаналізувавши дані, наведені в табл. 1, ціл-
ком обґрунтовано можемо сказати, що в Україні є 
сприятливі умови для ведення бізнесу та інвести-
ційно-інноваційної діяльності, однак, як і в будь-
якій функціонуючій системі, тут є певні недоліки, 
які негативно впливають на економічну привабли-
вість країни.

Для покращення загального економічного 
стану України, зокрема у сфері інноваційно-інвес-
тиційної діяльності, необхідно звернути увагу на 
такі аспекти:

– сприяння розвитку наукоємних видів діяль-
ності (перехід до високотехнологічної інноваційної 
економіки);

– державна підтримка та заохочення розвитку 
виробництва інтелектуальних продуктів, зокрема 
політика, спрямована на експорт такої продукції;

– врегулювання законодавчої бази підтримки та 
врегулювання інвестиційно-інноваційної діяльності;

– розроблення мотиваційних та економічно 
вигідних програм для ведення бізнесу в інвести-
ційно-інноваційних умовах.

Розглянемо надходження інвестицій в Україну 
за останні роки (табл. 3).

Для того щоби краще проаналізувати динаміку, 
перенесемо дані на графік (рис. 1).

Отже, як бачимо з вищенаведених даних, обсяг 
інвестиції в Україну за 2013–2018 рр. мав негативну 
динаміку, а саме зменшився від 51 705,3 млн. дол. 
США до 32 291,9 млн. дол. США. Щодо прямих 
інвестицій з України, то за весь період вони зали-
шались майже на одному рівні, становлячи при-
близно 6 340,0 млн. дол. США.

Інвестиційно-інноваційна діяльність підпри-
ємств є вагомою складовою в загальному станов-
ленні конкурентоспроможної економіки держави в 
умовах глобалізації. Для покращення економічної 
ситуації держава має забезпечити та мотивувати 
діяльність інноваційних підприємств на законодав-
чому рівні. Сталий економічний розвиток держави 
має складові, наведені на рис. 2.

З наведеної схеми можемо зробити висновок, 
що інвестиційно-інноваційна діяльність лише в 
комплексі з іншими складовими може забезпечити 
сталий розвиток економіки, під час розроблення 
стратегії діяльності підприємства потрібно зосе-
реджувати увагу не лише на окремих складових, 
але й на повному комплексі та умовах діяльності 
зовнішнього середовища загалом.
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Цілком логічною буде модернізація економіки 
не в окремо вибраному сегменті, а комплексно 
з огляду на переваги та недоліки всіх складових 
структур, які загалом створюють загальну картину 
економіки країни. Отже, кожен сегмент ринку буде 
рівномірно розвиватись, створюючи конкуренто-
спроможну державну економіку.

Серед ключових аспектів, які є першочерговими в 
імплементації на шляху до покращення інвестиційно-
інноваційного клімату, слід назвати вдосконалення 
правової та організаційної бази, які регулюють діяль-
ність підприємств, що функціонують у цьому сегменті 
ринку; запропоновані варіанти вирішення цієї про-
блеми згрупуємо в схему, що наведена на рис. 3.

Таблиця 3
Обсяг інвестицій за 2013–2018 рр., млн. дол. США
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (2013–2018 рр.)

(дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
за 2014–2018рр., а також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

Станом на 1 січня Прямі інвестиції в Україну Прямі інвестиції з України
2013 51 705,3 6 568,1
2014 53 704,0 6 702,9
2015 38 356,8 6 456,2
2016 32 122,5 6 315,2
2017 31 230,3 6 346,3
2018 31 606,4 6 322,0

31 грудня 2018 р. 32 291,9 6 295,0

Джерело: розроблено на основі джерела [12]

Рис. 1. Обсяг інвестицій за 2013–2018 рр.

Рис. 2. Складові сталого розвитку України

Джерело: розроблено на основі джерела [16]
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Таким чином, наявність певних проблем в 
інвестиційно-інноваційній привабливості еконо-
міки дасть змогу не лише визначити недоліки, але 
й виділити окремі шляхи покращення ситуації на 
світовому ринку шляхом аналізування [13].

Важливість інновацій у глобалізації світової 
економіки пояснюється тим, що саме інвести-
ційно-інноваційна діяльність є індикатором зрос-
тання продуктивності факторів виробництва, 
впливає (прямо пропорційно) на обсяги виробни-
цтва, прискорює структурні зрушення й загалом 
є однією з вагомих складових частин, що харак-
теризують статус країни в глобальній економіці 
та впливають на конкурентоспроможність націо-
нальної економіки [14].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
цеси глобалізації створюють умови для розвитку 
діяльності інноваційних підприємств. Інвести-
ційно-інноваційна діяльність підприємств України 
в умовах глобалізації характеризується тим, що за 
останні роки інвестиції в економіку України мають 
тенденцію до зниження. У статті розглянуто осно-
вні проблеми інвестиційно-інноваційної діяльності 
підприємств, запропоновано шляхи виправлення 
ситуації, такі як державна підтримка інвестицій-
них програм, створення дієвих механізмів дер-
жавного-приватного партнерства в інфраструк-
турному інвестуванні, підвищення ролі регіонів у 
розвитку інноваційних процесів, методів сприяння 
інноваціям, що загалом впливатимуть на покра-
щення інвестиційного клімату.

Таким чином, щоби вийти на новий етап кон-
куренції, необхідно забезпечити сприятливі умови 
для утворення та функціонування інноваційно 
активних підприємств, розвитку національної інно-
ваційної екосистеми, залучення вітчизняних та 
іноземних інвесторів.
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INVESTMENT-INNOVATIVE SPHERE OF UKRAINE’S ACTIVITIES IN GLOBALIZATION

The purpose of the article. The purpose of the article is to study the investment-innovative sector of 
Ukraine’s economy in the context of globalization, by analyzing investment income in the country in recent 
years, to investigate the overall competitiveness of Ukraine, to analyze the economic situation on the global 
competitiveness index, and to identify ways to improve the investment-innovative Ukraine.

Methodology. The article analyzes the investment-innovative activity of Ukraine in the world market using 
the methods of observation, comparison, statistical and critical analysis.

Results. In the context of globalization, the economy of each country is modernized and functions accord-
ing to the circumstances that arise in the market in the case of competition. The goals and objectives of 
Ukraine’s economic policy in the period of gaining the status of an independent European state are determined 
by the need to create a new high-quality market system. The analysis of investment-innovative activity is rel-
evant to understand how economically developed and attractive a country is in the context of global globaliza-
tion. The article deals with the investment-innovative sector of Ukraine’s economy in the context of globaliza-
tion, by analyzing investment income to the country in recent years. During the period 2010–2018, the flow of 
investment into Ukraine had a negative trend, namely their decrease from $51 705.3 to $32 291.9 million. USA. 
With regard to direct investments from Ukraine, they remained almost at the same level for the whole period – 
about $6 340.0 million. USA. The analysis of the economic situation of Ukraine by the Global Competitiveness 
Index made it possible to investigate the level of the country’s overall competitiveness. Ukraine’s place in the 
global competitiveness rating in recent years has not been stable and lacked one-sided dynamics. However, 
in 2018, the country climbed 4 steps higher, indicating some positive changes. Investment-innovative activ-
ity of enterprises is a significant component in the overall development of a competitive state economy in the 
context of globalization. In order to improve the economic situation, the state should provide and motivate the 
activities of innovative enterprises at the legislative level. The importance of innovation in the globalization of 
the world economy is explained by the fact that investment-innovative activity is an indicator of productivity 
growth of factors of production, influences (in direct proportion) to production volumes, accelerates structural 
shifts, and in general, innovation and investment activity is one of the significant components of the country 
characterizing in the global economy and affect the competitiveness of the national economy. Thus, in order to 
enter a new stage of competition, it is necessary to provide favorable conditions for the formation and function-
ing of innovatively active enterprises, the development of the national innovation ecosystem, the attraction of 
domestic and foreign investors.

Practical implications. The article is of practical importance for the study and improvement of the invest-
ment-innovative climate of Ukraine.


