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Пріоритетним завданням є забезпечення економічного розвитку 
національної економіки, реалізація якого визначається як умовами 
внутрішнього середовища, так і взаємодією з іншими країнами світу. Сучасній 
світовій економіці притаманна тенденція до глобалізації, яка охоплює всі країни 
світу. Швейцарським економічним інститутом розробляється рейтинг країн 
світу по індексу глобалізації. Глобалізація розглядається як процес, який руйнує 
національні кордони, інтегрує національні економіки, культури, технології та 
управління, а також виробляє складні відносини і взаємозв'язки, опосередковані 
через різноманітні потоки, що включають людей, капітали, ідеї і так далі. Всі 
країни, досліджувані в рамках Індексу, оцінюються за 24 показниками, 
об'єднаним в три основні групи глобальної інтеграції: економічна, соціальна, 
політична глобалізація. Україна в цьому рейтингу знаходиться на 45 місці з 
індексом 74.83. За економічною глобалізацією Україна посідає 72 місце, за 
соціальною – 90 місце, за політичною – 30 місце з 203 країн [6]. Розвиток 
національної економіки пов'язаний з ресурсним потенціалом країни, наявністю 
кваліфікованої робочої сили, науковим потенціалом, станом освіти, 
макроекономічною стабільністю тощо. В 2019 році за даними Всесвітнього 
Економічного Форуму за інноваційною здатністю Україна знаходилась на 60 
місці в світі, розвитком ринку праці – на 59 місці, фінансовою стабільністю – на 
141 місці, макроекономічною стабільністю – на 133 місці [5]. Необхідно 
враховувати національні переваги, сприяти максимальному використанню 
людського капіталу, інтелектуального потенціалу країни, створенню нових 
технологій, де важливу роль відіграє забезпечення достатнього і стабільного 
фінансування інноваційної діяльності [2, 3], а також прямі іноземні інвестиції 
[1, 4], забезпечити макроекономічну, фінансову стабільність.  
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