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Анотація. Стаття присвячена питанням модерніза-
ції національної економіки на основі активізації інвес-
тиційних процесів в умовах дії сучасних викликів та 
глобалізації. Розглянуто сутність модернізації економі-
ки, визначено стан інвестиційної діяльності на основі 
оцінки світових рейтингів, її значення для прогресив-
ного перетворення економіки, залежність модернізації 
економіки від ефективної інвестиційної політика як 
фактору успішного здійснення інноваційних та відтво-
рювальних процесів. Проведено аналіз місця України в 
системі світових інвестиційних рейтингів, проаналізо-
вана їхня динаміка. Запропоновано парадигма розвитку 
інвестиційної політики, яка спрямована на модерніза-
цію економіки України, сформульована система прин-
ципів, надана змістовна характеристика парадигми ін-
вестиційної політики, її основних напрямів та заходів 
щодо удосконалення інвестиційної діяльності з вико-
ристанням європейського досвіду з метою забезпечення 
модернізаційного оновлення економіки країни. 
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ційно-інноваційні процеси, інвестиційні рейтинги, ін-
вестиційна політика, принципи інвестиційної політики, 
сучасні виклики, парадигма розвитку інвестиційної по-
літики щодо модернізації економіки країни. 

Постановка проблеми. Розвиток сучасної економіки 
перебуває під впливом глобальних зрушень, розповсюдження 
інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження 
інновацій, появи нових викликів та загрозливих явищ, під-
вищення суперечливих тенденцій у світовому та макроеко-
номічному середовищі. Для вирішення ключових проблем, 
формування базису стійкого довгострокового розвитку націо-
нальної економіки необхідною є модернізація економіки як 
безальтернативний шлях оновлення соціально-економічної 
системи. 

Рушійною силою проведення модернізації економіки 
виступають активізація інвестиційної діяльності, вкладення 

та залучення значних обсягів інвестицій, їх ефективне викори-
стання, впровадження нових технологій та інновацій, кращих 
інвестиційних практик, дієва інвестиційна політика. Обґрунту-
вання і вирішення проблеми інвестицій, розроблення і реаліза-
ція виваженої інвестиційної політики в умовах невизначеності 
та гострих викликів сьогодення є життєво важливою актуаль-
ною проблемою сучасного модернізаційного оновлення еко-
номіки, підвищення її конкурентоспроможності. Складність і 
багатогранність досліджуваної проблеми припускає створення 
і подальше поглиблення теоретико-методологічної бази на 
основі застосування комплексних і системних підходів, нестан-
дартних практичних пропозицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами 
дослідження теорії та практики модернізації економіки країн 
займалися багато вітчизняних і зарубіжних учених, таких як 
В. Геєць, Л. Горкіна, А. Гриценко, Б. Дергалюк, Ю. Кіндзер-
ський, Е. Лібанова, В. Ляшенко, О. Гриценко, В. Полтерович, 
В. Попова, Б. Мюрдаль, Р.М. Нуреєв, А. Поршнева, М. Рогоза, 
Е. Рустамов, В. Ткаченко, Б. Холод, Дж. Скотт, Л. Федулова та ін.  
Теорія модернізації розглядається у працях закордонних уче-
них: С. Айзенштадта, У. Бека, М. Вебера, Дж. Губера, Е. Дюрк-
гейма, У. Запфа, О. Конта, Д. Лернера, У. Ростоу, Г. Спенсера, 
Э. Тираякяна, Ф. Тьонніса, А. Франка, Х. Чуаньци, П. Штомпка 
та інших.

Вагомий внесок у вирішення проблем інвестицій, активі-
зації та постановки завдань інвестиційної політики, регулю-
вання інвестиційної діяльності внесли такі вітчизняні вчені, як: 
Б. Губський, А. Гальчинський, В. Геєць, Ю. Гончаров, С. Гут-
кевич, М. Денисенко, Я. Жаліло, Т. Майорова, В. Мартиненко, 
А. Музиченко, А. Пересада, С. Покропивний, В. Федоренко, 
Д. Черваньов та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Незважаючи на значну кількість досліджень та наукових 
праць, залишається актуальним розроблення теоретичних та 
науково-прикладних основ інвестиційних аспектів, інвестицій-
ної політики країни, що спрямована на здійснення модернізації 



32

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

економіки. Багатогранність процесів модернізації економіки 
потребує подальшого дослідження та виявлення напрямів удо-
сконалення інвестиційної політики як основи якісного іннова-
ційного, інтелектуального, інформаційного-комунікаційного, 
інституціонального оновлення та сталого зростання національ-
ної економіки.

Мета статті. Метою статті є дослідження формування діє-
вої інвестиційної політики та розроблення її парадигми в кон-
тексті модернізації економіки країни в умовах складних сучас-
них викликів, невизначеності соціально-економічних процесів 
в глобальному і макроекономічному середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Проблема модернізації еко-
номіки, суспільства відзначається актуальністю та знаходиться 
в центрі наукових і суспільно-політичних дискусій в Україні. 
Науковці мають різні погляди та формують якісно різні підходи 
до змістовної характеристики суті терміна «модернізація». 

Поняття «модернізація» походить від французького “ moderne 
”, тобто “новітній, сучасний”, і означає оновлення, удосконалення, 
надання будь-чому сучасного вигляду, перероблення відповідно 
до сучасних вимог. А також “modernization” – починати вико-
ристовувати нову інформацію, методи чи технології [1]. 

У словнику іншомовних слов модернізація (від фр. 
moderne – новітній, сучасний) розглядається в декількох напря-
мах: 1) оновлення, удосконалення, надання будь-чому сучас-
ного вигляду, переробка відповідно до сучасних вимог (напри-
клад, устаткування); 2) штучне перенесення сучасних понять, 
термінології тощо на минулі часи, яким це не властиво [2]. 

Модернізація – це завжди: 
1) системний процес: означає зміни економічних, політич-

них, правових, культурних інститутів та відносин. Має прово-
дитись одночасно на кількох рівнях [3, с. 88; 5]: інституційних 
реформ (зміна, узгодження правил і процедур суспільно-еконо-
мічного життя); економічної політики (застосування адекват-
них інструментів впливу на економічні процеси); соціальної 
політики (формування умов для реалізації інтересів окремих 
суспільних груп); 

2) мобілізаційний процес, що запроваджується для ско-
рочення відставання від країн-конкурентів, тобто передбачає 
просторову і часову мобілізацію ресурсів, а цільові орієнтири 
процесу залежать від конкурентів. 

Спираючись на досвід ЄС, автори в роботі [4, с. 23] пропо-
нують використовувати такі механізми реалізації модернізацій-
них процесів: 

1. Механізми планування і прогнозування. 
2. Механізми координації і контролю за інвестиційно-інно-

ваційною діяльністю. 
3. Законодавчі та нормативно-правові механізми управ-

ління інноваціями. 
4. Фінансово-бюджетні механізми управління інноваціями. 
5. Інвестиційні (венчурні) та мотиваційні механізми управ-

ління інвестиційно-інноваційним розвитком. 
6. Механізм державно-приватного партнерства у сфері 

інновацій. 
7. Механізм взаємодії бізнесу, науки і влади. 
8. Кластерний механізм організації інноваційної діяльності. 
9. Механізми захисту прав інтелектуальної власності. 
10. Механізми кадрового забезпечення інноваційного розвитку. 
11. Механізми інформаційного забезпечення інноваційної 

діяльності.
Таким чином, удосконалення чинних і впровадження нових 

механізмів управління інноваційним розвитком шляхом активі-

зації інвестиційної діяльності на всіх рівнях економічної сис-
теми дасть змогу сформувати збалансовану, системну, послі-
довну, адекватну сучасним вимогам державну політику у сфері 
інвестицій та впровадження інновацій.

Важливе соціально-економічне значення інвестиційної 
діяльності та її регулювання, проблема формування результа-
тивної інвестиційної політики, здатної забезпечувати процеси 
модернізації національної економіки, відповідати на сучасні 
виклики, залишається актуальною. Функціонування і розви-
ток національної економіки неможливі без інноваційно-інвес-
тиційної діяльності, яка в умовах глобалізації знаходиться під 
впливом сучасних процесів інформатизації, інтелектуалізації, 
інтенсивного оновлення знань та ідей. Поява та впровадження 
нових технологій та інновацій, кращих практик на глобальному 
рівні, безумовно, ведуть до значних змін у розвитку різних 
країн світу та України.

Для аналізу стану інвестиційної діяльності в країні прове-
демо оцінку інвестиційної привабливості економіки України. 
Місце країни щодо стану інвестиційної діяльності та інвести-
ційної привабливості аналізують на основі світових інвести-
ційних рейтингів.

У загальному значенні інвестиційний рейтинг [6] – це 
інструмент, що дає можливість інвестору кількісно оцінити 
ступінь інвестиційного ризику. інвестиційні рейтинги присво-
юються буквально всьому, що пов'язано з поняттям “інвести-
ція”. Це і різного роду цінні папери, емітенти цінних паперів; це 
можуть бути державні банки, страхові компанії, спільні фонди 
та інші фінансові інститути та їхні похідні. Система рейтингів 
дуже корисна для інституціональних і приватних інвесторів. 
Дрібні інституціональні інвестори враховують рейтинги під 
час формування своїх портфельних інвестицій. Крупні інсти-
туціональні інвестори (крупні банки, страхові компанії та iн.), 
що мають свій штат аналітиків, також звергаються до рейтингів 
головних рейтингових агенцій, порівнюючи їх із результатами 
власних досліджень.

Найбільш розповсюджені та відомі світові рейтинги місця 
України серед країн світу щодо інвестиційної діяльності, інвес-
тиційної привабливості наведені у таблиці 1.

Україна в 2019 році втратила дві позиції в Індексі глобаль-
ної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, 
GCI) Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) [7] й опусти-
лася на 85-те місце з 141 країни. Згідно зі щорічним звітом 
ВЕФ, основний регрес зафіксовано у сфері фінансових систем, 
в якій рейтинг України опустився на 19 позицій – до 136-го 
місця, інноваційних можливостей – із 58-го на 60-те місце. 

Індекс інвестиційної привабливості – це оцінка інвестицій-
ної привабливості України, що проводиться Європейською Біз-
нес-асоціацією і ґрунтується на характеристиці інвестиційного 
клімату як сукупності політичних, економічних, законодавчих, 
регуляторних та інших чинників, що в кінцевому рахунку 
визначають ступінь ризику капіталовкладень та можливість їх 
ефективного використання [8]. 

Інвестиційна привабливість країни – це сукупність полі-
тичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і 
мікроекономічних умов функціонування національної еконо-
міки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності 
вітчизняних і зарубіжних інвесторів [9, c. 30–31]. Інвестиційна 
привабливість країни згідно зі світовими індексами знахо-
диться на досить низькому рівні.

Індекс інвестиційної привабливості у першій половині 
2020 року склав 2,51 бала з 5 можливих та продовжує пере-
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бувати у негативній площині. Такими є висновки нової хвилі 
експертного дослідження, проведеного Європейською біз-
нес-асоціацією [10]. Більшість генеральних директорів, а саме 
62%, вважають інвестиційний клімат несприятливим. Оцінка 
динаміки бізнес-клімату теж вказує на негативну тенденцію.

Глобальний рейтинг країн і територій світу за рівнем пря-
мих іноземних інвестицій у номінальному (абсолютному) зна-
ченні складається щорічно МВФ, Конференцією Організації 
Об'єднаних Націй з торгівлі і розвитку та Світовим Банком. 
України зайняла серед країн світу в 2019 р. 62-ге та 76-те місце 
в 2017 р., що свідчить про низьку привабливість країни для іно-
земних інвесторів.

Незадовільний стан інвестиційної діяльності Україні, 
непривабливий інвестиційний клімат потребують значного 
удосконалення інвестиційної політики модернізації економіки.

Для вирішення ключових проблем, формування базису 
стійкого довгострокового розвитку та модернізації національ-
ної економіки необхідним є становлення відповідального та 
обґрунтованого управління соцільно-економічним розвитком 
країни на основі активізації інвестиційної політики. Реалізація 
інвестиційної політики здійснюється на основі системи соці-
ально-економічних ідей та цілей, завдань та заходів, теоре-
тично вивірених інструментів, методів їх досягнення. 

Основною метою державної інвестиційної економічної 
політики є уявлення про бажаний майбутній стан об’єкта, якого 
намагається досягнути суб’єкт, якісне економічне зростання. 
Головними складниками розроблення політики слід вважати 
процес визначення цілей, пріоритетів, завдань, кількісних і 
часових характеристик, конкретних виконавців і необхідних 
ресурсів. 

Науково обґрунтована інвестиційна політика повинна бути 
спрямована на модернізацію економіки із дотриманням вимог 
ресурсно-екологічної безпеки країни та соціальної відповідаль-
ності інвесторів, своєчасної відповіді на актуальні виклики сьо-
годення, якісного економічного розвитку. Важливим напрямом 
підготовки, розроблення та реалізації інвестиційної політики 
модернізації економіки стає розроблення парадигми інвестицій-
ної політики. Під поняттям парадигми розуміється основа, яка 
містить у собі загальноприйняті уявлення про предмет розгляду. 

Парадигма – термін, який має кілька значень, широко 
використується в наукових дослідженнях із давніх античних 
часів. Паради́гма (грец. παράδειγμα – «приклад», «взірець») – у 
загальному значенні – теоретико-методологічна модель. Пара-
дигма – сукупність філософських, загальнотеоретичних основ 
науки; система понять і уявлень, які властиві певному періодові 
розвитку науки, культури, цивілізації [11].

Відомий учений, дослідник методології науки Томас Кун 
(1922–1996) у праці «Структура наукових революцій» визна-
чає наукову парадигму як сукупність фундаментальних знань, 

цінностей, переконань та технічних прийомів, що слугують 
зразком для наукової діяльності [12]. Розкриття сутності тер-
мінології дуже важливе для науково обґрунтованої постановки 
завдань та проведення дослідження, отримання вагомих резуль-
татів для практичної реалізації. Актуальність дослідження тер-
мінології була чітко сформульована ще М. Хайдеґґером: всі 
наші епістемологічні проблеми викликані неправильним тлу-
маченням вихідних слів – термінології, яка створює евристичні 
координати кожної науки [13, с. 32]. 

Парадигма інвестиційної політики охоплює теоретичні 
засади та підходи в контексті модернізації економіки щодо фор-
мування ефективних принципів, заходів, механізмів, інстру-
ментів розроблення, реалізації та системи форматів управління 
інвестиційними процесами в країні. Особливості парадигми – в 
системному осмисленні та пізнанні динамічних інвестиційних 
процесів, акцентуванні на актуальних аспектах методології, 
обґрунтуванні належного понятійно-категоріального апарату, 
можливості застосування різних методологічних підходів. 
Предметним змістом при цьому має стати дослідження, форму-
лювання уявлення щодо цілей, важливих пріоритетів, інстру-
ментів та механізмів їх досягнення, необхідних ресурсів,отри-
маних результатів. 

Особливістю парадигми інвестиційної політики стає забез-
печення інтегрального поєднання високої результативності 
модернізації економіки, економічної ефективності, соціальної 
відповідальності інвесторів, держави, ресурсно-екологічної 
збалансованості, національної та екобезпеки.

Парадигма інвестиційної політики базується на фундамен-
тальних головних принципах, що визначає процес підготовки, 
розроблення та реалізації інвестиційної політики в контексті 
модернізації економіки країни. Основні загальнонаукові(мето-
дологічні) принципи інвестиційної політики в контексті модер-
нізації економіки наведені в таблиці 2.

Значне місце займає спрямованість інвестиційної полі-
тики модернізації економіки на впровадження інновацій, 
здатності запозичувати та використовувати новітні технології. 
Сучасним підходом до розуміння дії інноваційної діяльності 
на рівні національної економіки є розподіл країн за техноло-
гічною ознакою. Згідно з поглядами відомого американського 
економіста Дж. Сакса, країни за технологічною ознакою 
поділяються на такі групи: технологічні лідери, розвинена 
частина, яка виробляє інновації, технологічні послідовники 
та технологічні аутсайдери. Менша частина планети (близько 
15% її населення) забезпечує практично всю решту світу тех-
нологічними інноваціями. Друга частина (близько половини 
населення) здатна впроваджувати ці технології у власній 
системі виробництва і споживання. І решта (близько третини 
населення) є технологічно відірваною – вона не виробляє 
інновації і не впроваджує їх [14].

Таблиця 1
Динаміка індексів інвестиційної діяльності України та місце її серед країн світу

№ Показники Місце України у світових рейтингах
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 2018-2019

1. Індекс глобальної 
конкурентоспроможності 89 82 73 84 76 85 85

2. Індекс інвестиційної привабливості 2,57 3,28 2,18 2,12 1,87 2,88 2,95

3.
Глобальний рейтинг країн і 
територій світу за рівнем прямих 
іноземних інвестицій

- - - 42 - 76 62
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Проблематика інноваційної діяльності охоплює всі сторони 
життєдіяльності, стає предметом спеціальних наукових дослід-
жень та ключовим фактором економічного та суспільного про-
гресу. Сучасні дослідження у сфері інноваційної діяльності 
визначають стан розвитку інноваційної діяльності країн світу. 
Корнельський університет спільно зі школою бізнесу INSEAD 
та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) 
щорічно складає рейтинг Global Innovation Index, якій оцінює 
елементи національної економіки з позиції розвитку іннова-
ційних процесів [15]. Рейтинг інноваційної діяльності країни 
розробляється на основі оцінки інститутів, людського капі-
талу, дослідницької діяльності, інфраструктури, рівня розвитку 
ринку та бізнесу. 

У щорічному звіті Global Innovation Index 2019, в якому 
порівнюється інноваційна діяльність 129 країн та економік 
світу, найбільш інноваційною країною визнано Швейцарію, 
за нею йдуть США, Нідерланди та Велика Британія. Укра-
їна в Глобальному інноваційному індексі 2019 року посідає 
47 місце, увійшовши до топ-3 країн економічної групи lower-
middle income. При тому, що в Україні працює близько 160 тис 
ІТ-спеціалістів і вона входить у перелік провідних країн світу 
за якістю ІТ-розробок [16].

Основні напрями парадигми інвестиційної політики на 
основі новітніх інноваційних тенденції на національному рівні 
під впливом глобальних процесів представлені у таблиці 3.

Розвиток інвестиційної політики модернізації економіки 
сприяє підвищенню темпів зростання національної економіки, 
конкурентноздатності, сукупному позитивному впливу на сус-
пільство. Посилення екологізації інновацій, спрямоване на 
поєднання нано- та інформаційних технологій, зниження рівня 

шкідливих викидів, покращення якості довкілля є важливим 
для досягнення сталого розвитку.

Для визначення стратегічних напрямів розвитку інвести-
ційної політики модернізації економіки країни доцільно вико-
ристовувати багатогранний європейський досвід економічного 
екологобезпечного зростання та досягнення добробуту нації. 
Лісабонська стратегія може слугувати прикладом досвіду 
забезпечення подальшого збалансованого, екологічного та 
розсудливого зростання, яка була опублікована під заголов-
ком "Європа 2020. Стратегія розумного, стійкого і всеосяж-
ного росту" (Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth) [21]. 

Принциповим методологічним підходом до розвитку еко-
номіки країн ЄС стає сутність відмінності категорій «розум-
ного зростання» та «стійкого зростання» [21; 22]. Така позиція 
покладена в основу ключових документів соціально-економіч-
ного та екологічного розвитку країн ЕС як Лісабонська страте-
гія та «Європа-2020». 

Важливим є поняття «розумного зростання», до якого 
відносять ріст витрат на НДДКР і підвищення частки молоді 
з вищою освітою. Зі «стійким зростанням» пов'язані ріст 
зайнятості, скорочення парникових викидів, підвищення 
енергоефективності і ширше використання альтернативних 
джерел енергії. Під «розумним зростанням» розуміється 
розвиток економіки, що базується на знаннях і інноваціях. 
«Стійким зростанням» називається «конкурентноздатніша» 
економіка, основою якої є більш ефективне використання 
ресурсів. «Інклюзивне зростання» передбачає сприяння 
високому рівню зайнятості, соціальному і територіальному 
згуртуванню.

Таблиця 2
Система загальнонаукових (методологічних) принципів інвестиційної політики  

в контексті модернізації економіки
№ Принципи 

інвестиційної політики Сутність принципу

1. Інноваційність Комплекс створених та впроваджених змістовних нововведень, інновацій, формування факторів та 
умов зростання інноваційного потенціалу інвестиційної діяльності

2. Інтелектуальність Інтелектуальне переосмислення інвестиційної політики під впливом постійних масштабних змін у 
суспільстві. економіці, динамічного розвитку соціально-економічних процесів

3. Креативність Здатність створювати створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, творчий підхід до рішення 
поставлених інвестиційних завдань нестандартним чином, а також здатність вирішувати проблеми

4. Екологічність
Збереження якості та різноманіття довкілля, охорона навколишнього природного середовища, 
пріоритетність інвестицій, що забезпечують якість довкілля, запобігання деградації екосистем, 
ненанесення шкоди природі, узгодженість інвестиційних та природних процесів. 

5. Національна та ресурсно-
екологічна безпека 

Захищеність життєво важливих національних інтересів, людини і громадянина, суспільства і 
держави, ресурсно-екологічної безпеки, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 
потенційних загроз національним інтересам.

6. Системність Розгляд та аналіз інвестиційної діяльності та політики як єдиної системи у взаємозв'язку та взаємодії 
складових компонентів

7. Синергетичність
Формування інвестиційної діяльності та політики як відкритої нелінійної системи, у процесі 
функціонування властивим її явищам та процесам, у результаті взаємодії яких в системі в цілому 
можуть з'явитися властивості, якими не володіє жодна з складових частин інвестиційної процесів. 

8. Ефективність Вибір інвестиційного рішення, напряму вкладення інвестицій, який забезпечить найбільшу 
результативність, досягнення мети, найкращого співвідношення результатів та витрат.

9. Мінімізація ризиків Передбачення та подолання ризиків, загрозливих явищ та процесів, невизначеності

10.  Науковість 
Дотримання вимог об'єктивних економічних законів, врахування реальних умов та особливостей 
економіки, реалізації інвестиційної діяльності, використання сучасних, новітніх наукових підходів та 
методології 

Джерело: авторська розробка
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Лісабонська стратегія та «Європа-2020» розроблена для 
зростання економіки ЕС, її основні положення, досвід реалі-
зації необхідно використовувати для проектування стратегіч-
них напрямів розвитку економіки України на основі активізації 
інвестиційної діяльності. 

Таким чином, можливо зробити висновок, що європей-
ський досвід доцільно використовувати для формування цілей 
та напрямів активізації інвестиційної діяльності, концентрації 
ресурсів та інвестицій щодо модернізації економіки. 

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз та розроблені 
теоретико-методологічні засади інвестиційної політики в кон-
тексті модернізації національної економіки дають змогу зробити 
такі висновки. Незадовільний стан інвестиційної діяльності та 
недостатньо привабливий інвестицій клімат України потребує 
рішучих дій, формування виваженої методологічної бази, про-
ектування парадигми інвестиційної політики модернізації та її 
практичної реалізації. Розвиток інвестиційної політики модерні-
зації економіки сприяє підвищенню темпів зростання національ-
ної економіки, конкурентноздатності, сукупному позитивному 
впливу на суспільство. Посилення екологізації інновацій, спря-
моване на поєднання нано- та інформаційних технологій, зни-
ження рівня шкідливих викидів, покращення якості довкілля є 
важливим для досягнення сталого розвитку.

Аналіз та дослідження основних положень стратегічних 
документів розвитку країн ЕС потрібно використовувати для 
формування основних цілей та проектування стратегічних 
напрямів розвитку соціально-економічної системи, форму-
вання інвестиційної політики України. До основних перспек-
тивних напрямів відноситься у контексті адаптації європей-
ського досвіду: сприяння розвитку знань, інновацій; захист 
довкілля, раціональне та ефективне використання ресурсів, у 
тому числі обмежених екологічних благ та послуг; підвищення 
енергозабезпеченності; боротьба з бідністю та покращення 
добробуту народу; економічне зростання; національна та еко-

логічна безпека. Стратегічні напрями потрібно трансформу-
вати в цілі національної інвестиційної політики та конкретні 
поетапні заходи Національної програми реформування соці-
ально-економічного та екологічного розвитку України. 
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Таблиця 3
Інноваційні напрями та тенденції парадигми інвестиційної політики модернізації економіки

Зміст тенденції інноваційно-інвестиційної діяльності: Характеристика тенденції інноваційно-інвестиційної діяльності:

– посилення соціально-економічної ролі в розвиткові 
суспільства інформаційно-телекомунікаційних 
технологій, технологій виробництва медичної техніки та 
фармацевтичних лікарських препаратів та інше;

Розвиток нано- та біотехнологій, технологічна трансформація 
системи сільськогосподарського виробництва; застосування у секторі 
промисловості нано-матеріалів, досягнення нових технологічних 
стандартів у галузі медицини, зокрема, в діагностиці, лікуванні та 
профілактиці захворювань та інше.

– зміни у промисловості, зокрема структурі, масштабі, 
територіальному розміщенні й організації виробництва;

Інновації перетворилися на засіб збільшення прибутку та захоплення 
більш широкого сегмента ринку; прискорення економічного зростання 
шляхом підвищення конкурентоспроможності у світі. Ідея партнерства 
бізнесу та органів управління .

– інтернаціоналізація знань, технологій та інновацій; Дослідження, інновації, виробництво та створення вартості більше не 
локалізовані географічно.

– збільшення масштабу ринкової комерціалізації втілених 
та невтілених складових прогресивного світового науково-
технологічного доробку;

Посилення загального рівня фінансово-економічних вимог до результату 
інвестиційного супроводу реалізації проектів наукових досліджень 
і розробок як з боку держави, так і суб’єктів приватного сектора 
економіки.

– пріоритетними напрямами інноваційної діяльності 
стають розробка високих технологій, виробництво на їхній 
основі продукції (товарів, послуг), вихід на світові ринки, 
розширення міжнародної інтеграції в цій сфері;

Найважливіше дослідженнями є інформаційні технології, альтернативні 
джерела енергії й енергозбереження, медична тематика, штучного 
інтелекту, надпровідності, нанотехнологій і мікромашин, використання 
сонячної енергії, глибокої переробки відходів. 

– вдосконалення системи управління інноваційною 
діяльністю

Зростання витрат на управління та збільшення ефективності 
виробництва, посилення державної підтримки, управлінські 
нововведення, інформаційне забезпечення системи управління.

Джерело: складено та удосконалено авторами за [17; 18; 19; 20]
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Аннотация. Статья посвящена вопросам модернизации национальной экономики на основе активизации 
инвестиционных процессов в условиях действия современных вызовов и глобализации. Рассмотрена сущность 
модернизации экономики, определено состояние инвестиционной деятельности на основе оценки мировых 
рейтингов. Неудовлетворительное состояние инвестиционной деятельности Украине, непривлекательный ин-
вестиционный климат требуют разработки взвешенной методологической базы, проектирования парадигмы ин-
вестиционной политики модернизации экономики и ее практической реализации. Сформулирована авторская 
система принципов, содержательная характеристика парадигмы инвестиционной политики страны, предложены 
основные направления парадигмы инвестиционной политики на основе новейших инновационных тенденций 
под влиянием глобальных процессов и раскрыта их характеристика. Для формирования основных целей и про-
ектирования стратегических направлений развития инвестиционной политики модернизации Украины необхо-
димо использовать европейский опыт.

Ключевые слова: модернизация экономики, инвестиционно-инновационные процессы, инвестиционные рей-
тинги, инвестиционная политика, принципы инвестиционной политики, современные вызовы, парадигма развития 
инвестиционной политики по модернизации экономики страны. 
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Summary. To form the basis of sustainable long-term development of the national economy, to solve key problems it 
is necessary to modernize the economy as an unalterable way to update the socio-economic system. The article is devoted 
to the modernization of the national economy through the use and intensification of investment processes in the face of 
modern challenges and globalization. The driving force of the modernization of the economy are the intensification of 
investment activities, investment and attraction of significant amounts of investment, their effective use, introduction of 
new technologies and innovations, best investment practices, effective investment policy. The essence of economic mod-
ernization is considered, the state of investment activity is determined on the basis of world ratings, its significance for 
progressive transformation of economy, dependence of economic modernization on effective investment policy as a factor 
of successful implementation of innovation and reproduction processes. The analysis of Ukraine's place in the world in-
vestment rating systems is carried out, their dynamics is analyzed. Unsatisfactory state of investment activity in Ukraine, 
unattractive investment climate require the development of a balanced methodological framework, designing a paradigm 
of investment policy for economic modernization and its practical implementation. The paradigm of investment policy 
development, which is aimed at modernization of Ukraine's economy, formulates the author's system of principles, gives 
a meaningful description of the paradigm of investment policy, its main directions and measures to improve investment 
activities to ensure modernization of the economy. The main directions of the investment policy paradigm based on the lat-
est innovation trends at the national level under the influence of global processes are proposed and their characteristics are 
revealed. European experience should be used to form the main goals and design strategic directions for the development of 
the economic system and investment policy of Ukraine. The strategic directions need to be transformed into the goals of the 
national investment policy and specific step-by-step measures of the National Program for Reforming the Socio-Economic 
and Environmental Development of Ukraine.

Keywords: modernization of the economy, investment and innovation processes, investment ratings, investment pol-
icy, principles of investment policy, modern challenges, the paradigm of investment policy for the modernization of the 
economy.


