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БАЗИСНІ УМОВИ, ЧИННИКИ, ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В РАМКАХ ПОЛІТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто питання актуальності забезпечення розвитку інноваційно-технологічної діяльності 
в рамках політики технологічної модернізації економіки. Ідентифіковано детермінанти інноваційно-техноло-
гічного розвитку та технологічної модернізації економіки. Узагальнено наукові погляди на механізми держав-
ного регулювання інноваційно-технологічної діяльності. Визначено базисні умови, чинники, інструменти та 
механізми державного регулювання інноваційно-технологічної діяльності в рамках політики технологічної 
модернізації економіки. Особливу увагу звернено на систему механізмів державного регулювання технологічної 
модернізації, до якої включено такі механізми, як інституційно-правовий, економічний, організаційний, вироб-
ничо-господарський, технологічно інфраструктурний, соціально-гуманітарний, інформаційно-психологічний, а 
також механізм інтеграції та координації.

Ключові слова: технологічна модернізація економіки, чинники та умови, механізми та інструменти держав-
ного регулювання, інноваційно-технологічна діяльність.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Шушкова Ю.В.

В статье рассмотрены вопросы актуальности обеспечения развития инновационно-технологической дея-
тельности в рамках политики технологической модернизации экономики. Идентифицированы детерминанты 
инновационно-технологического развития и технологической модернизации экономики. Обобщены научные 
взгляды на механизмы государственного регулирования инновационно-технологической деятельности. Опре-
делены базовые условия, факторы, инструменты и механизмы государственного регулирования инновационно-
технологической деятельности в рамках политики технологической модернизации экономики. Особое внимание 
обращено на систему механизмов государственного регулирования технологической модернизации, в которую 
включены такие механизмы, как институционально-правовой, экономический, организационный, производ-
ственно-хозяйственный, технологически инфраструктурный, социально-гуманитарный, информационно-пси-
хологический, а также механизм интеграции и координации.

Ключевые слова: технологическая модернизация экономики, факторы и условия, механизмы и инструменты 
государственного регулирования, инновационно-технологическая деятельность.

BASIC CONDITIONS, FACTORS, INSTRUMENTS AND MECHANISMS  
OF INNOVATION-TECHNOLOGICAL ACTIVITY STATE REGULATION  
IN THE POLICY OF TECHNICAL TECHNOLOGY AND TECHNOLOGY

Shyshkova Yuliia

The article deals with the urgency of ensuring the development of innovation and technological activity within the frame-
work of the policy of technological modernization of the economy. The purpose of the article is to formation of basic condi-
tions, factors, instruments and mechanisms of state regulation of innovation and technological activity within the framework 
of technological modernization of economy. The research uses the methods of analysis and synthesis – to identify key factors 
of providing technology development and identifying the benefits and criteria for such development, logical generalization 
– to generalize the instruments of state policy to stimulate the technological modernization of the economy. Determinants of 
innovation and technological development and technological modernization of the economy are identified. Scientific views 
on mechanisms of state regulation of innovation and technological activity are generalized. The basic conditions, factors, 
instruments and mechanisms of state regulation of innovation and technological activity within the framework of the policy 
of technological modernization of the economy are defined. Particular attention is paid to the system of mechanisms of 
state regulation of technological modernization, which includes mechanisms: institutional-legal, economic, organizational, 



–131–

Інтелект ХХІ № 5 ‘2019 ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Постановка проблеми. Технологічна модернізація 
економіки потребує чітко спланованої та виваженої 
державної політики. Різняться також стратегічні орієн-
тири та підходи, методи, механізми, інструменти дер-
жавної політики щодо її стимулювання й забезпечення 
залежно від поточного етапу соціально-економічного 
розвитку, бюджетних та ресурсних можливостей, гео-
економічного становища, якості інтелектуально-кадро-
вого та кадрового потенціалу держави. З огляду на 
це слід чітко ідентифікувати базисні умови, чинники, 
інструменти та механізми державного регулювання 
інноваційно-технологічної діяльності в рамках полі-
тики технологічної модернізації економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні 
умови та засади державної політики технологічної 
модернізації економіки досить глибоко вивчені в пра-
цях Т. Васильціва, Р. Лупака [1], Ю. Кіндзерського [2], 
Ю. Кузнєцова [3], І. Лапшиної [4], Е. Лібанової [5], 
Л. Федулової [6], Ю. Шараєва [7], О. Шкурупія [8], 
Й. Шумпетера [9] та інших науковців.

Водночас сучасні тенденції та умови, нові виклики, 
ризики та загрози формують специфічне середовище 
інноваційно-технологічної діяльності, а також засади 
конкуренції, які потребують постійного врахування.

Постановка завдання. Метою статті є формування 
базисних умов, чинників, інструментів та механізмів 
державного регулювання інноваційно-технологічної 
діяльності в рамках політики технологічної модерніза-
ції економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, 
Ю. Кіндзерський у дослідженні «Промисловість Укра-
їни: стратегія і політика структурно-технологічної 
модернізації» доходить висновку, що технологічна 
модернізація національного господарства об’єктивно 
неможлива без розвитку інноваційної діяльності та її 
суб’єктів у країні. Це закономірно тоді, коли ставка 
повністю не робиться на стратегії імітації. Проте більш 
важливий висновок полягає в тому, що якість політики 
структурно-технологічної модернізації визначається 
сприятливістю відповідного інституційного та макро-
економічного середовища, ринкової кон’юнктури, які, 
зрештою, створюють власний мотиваційний базис інно-
ваційної діяльності в системі технологічної модерніза-
ції [2, с. 485]. Отже, наголошується на превалюванні 
інституційно-правового та економічного механізмів 
державного регулювання із застосуванням передусім 
інструментів системи стимулювання та контролю, гро-
шово-кредитного регулювання, фінансово-кредитної 
та інформаційно-психологічної підтримки.

О. Шкурупій визначає такі моделі державної полі-
тики стимулювання технологічної активності в еко-
номіці, як організаційно-правова, орієнтована на 
становлення інноваційно-технологічної інфраструк-
тури, а також відповідної нормативно-правової бази 

регулювання; економічна, спрямована на формування 
фінансово-економічного стимулу шляхом надання 
доступного фінансового ресурсу, стимулюючого кре-
дитування, пільгового оподаткування, зовнішньоеконо-
мічної інноваційно-технологічної співпраці; соціальна 
у вигляді покращення освітньої та професійної компо-
нент підготовки якісних фахівців, посилення ролі інте-
лектуального капіталу, інформаційного забезпечення 
інноваційно-технологічного розвитку [8, c. 159–163].

Очевидно, що вибір тієї чи іншої моделі політики, 
отже, слідування їй здійснюються із застосуванням 
найбільш доречних та адекватних інструментів регу-
лювання, серед яких важливо назвати стратегування, 
програмування й планування державної політики тех-
нологічної модернізації; формування відповідних орга-
нізаційних структур на всіх рівнях системної ієрархії 
управління; патентне-ліцензійне регламентування.

Ю. Кузнєцов у праці «Промислова політика та між-
народні відносини» формує цілий комплекс інстру-
ментів, що можуть застосовуватися державою задля 
стимулювання, регулювання й навіть (за обґрунтованої 
потреби) стримування інноваційної активності в еко-
номіці. Відповідні інструменти науковець визначає за 
такими групами, як регулювання організаційно-пра-
вового статусу й прав власності; формування фінан-
сового забезпечення; використання земельних та при-
родних ресурсів; управління формуванням кадрового 
забезпечення; регулювання обсягу матеріальних благ; 
управління умовами використання знань та інновацій, 
становлення господарської інфраструктури; подат-
кове регулювання; менеджмент внутрішньо продукто-
вих ринків; вплив на зовнішньоекономічну поведінку 
суб’єктів [3, с. 1–18]. Зауважимо, що такий підхід, 
власне, тісно корелює з чинниками середовища інно-
ваційно-технологічної діяльності (модернізації), що є 
позитивним явищем.

Дещо інший підхід використано в дослідженні 
Е. Лібанової, де інструменти впровадження модерніза-
ції економіки визначаються більшою мірою за цільо-
вого підходу, тобто щодо досягнення найбільш важ-
ливих цільових орієнтирів державного регулювання 
у сфері інноваційно-технологічних зрушень [5, с. 28]. 
Отже, перевагу надано таким інструментам політики, 
як підтримка нових технологій (причому як базисних, 
так і запозичених), формування кадрового потенціалу, 
розвиток інститутів, бюджетно-проєктне забезпечення, 
розвиток міжгалузевої співпраці.

У праці [6, с. 21–23] вдало узагальнено комплекс 
інструментів державної політики розвитку інновацій-
ної діяльності та впровадження передових технологій з 
огляду на результати світового досвіду в цій сфері. Зага-
лом можна назвати такі з них, як заохочення створення 
та комерціалізації технологій; розбудова національної 
та регіональних інноваційних систем; багаторівневе 

integration and coordination, production-economic, technological-infrastructural, social-humanitarian and information-
psychological. It is proved that the state policy of stimulating and providing innovative activity, introduction of its results and 
modern technologies in the real sector of economy, public administration and social and social life is relevant at all periods, 
stages and cycles of economic growth, because quality and competitiveness, demand depend on it on goods and services, the 
viability of the national economy. Scientific novelty of the research is to determine the basic conditions, factors, tools and 
mechanisms of state regulation of innovation and technological activity, the combination of which ensures high efficiency 
of the policy of technological modernization of the economy.

Keywords: technological modernization of economy, factors and conditions, mechanisms and instruments of state 
regulation, innovation and technological activity.
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прогнозування та впровадження науково-технологіч-
ного розвитку; налагодження співробітництва між уні-
верситетами та промисловими підприємствами; залу-
чення й підтримка венчурного капіталу; формування 
технологічних платформ міжгалузевої співпраці, фор-
мування й ефективне використання ресурсного забез-
печення інноваційно-технологічного розвитку; розви-
ток базової та супутньої інфраструктури інноваційної 
діяльності; підтримка інформаційно-програмного 
забезпечення інноваційного розвитку; створення й 
забезпечення функціонування техніко-впроваджуваль-
них промислово-інноваційних зон та великомасштаб-
них інтегрованих мереж; впровадження імітаційних 
моделей розвитку технологій.

Звичайно, частина визначених інструментів, ско-
ріше, є напрямами або засобами державного регу-
лювання у сфері інноваційної активності (оскільки 
інструменти є більш комплексними засобами регулю-
вання, які поєднують низку заходів політики навколо 
певного функціонально-структурного підходу, а за 
їх допомогою змінюються регулюючі принципи) та 
потребують групування, наприклад, в інфраструктур-
ний, інституційно-інтегруючий, інтелектуально-комер-
ційний інструменти державного регулювання. Однак 
загалом такі висновки умовні, зокрема, через різні вагу, 
очікувану результативність, спроможність, дієвість та 
результативність впровадження того чи іншого інстру-
мента або регулюючого засобу.

Державно-приватне партнерство потрібно вважати 
невід’ємним інструментом державної політики регулю-
вання інноваційної діяльності та впровадження пере-
дових технологій, адже його застосування спроможне 
забезпечити створення та впровадження інновацій у 
тих сферах національного господарства, де вони менш 

комерційно привабливі, але мають потужні соціальний 
та суспільний потенціали. Фактично інструмент дер-
жавно-приватного партнерства може застосовуватися 
як засіб згладжування диспропорцій та диференціацій, 
що розвиваються під час природнього протікання про-
цесів технологічної модернізації економіки.

Ці (охарактеризовані) та інші інструменти держав-
ної політики регулювання інноваційно-технологічних 
зрушень у системі національного господарства форму-
ють комплексний арсенал засобів, які можуть викорис-
товуватися державою, по-перше, для стимулювання та 
забезпечення активізації, а по-друге, для скерування 
процесів технологічної модернізації у бажане русло. 
Також їх раціональне й послідовне поєднання дає змогу 
говорити про механізми державного регулювання в 
аналізованій сфері. Як вже зазначалося, економічний 
механізм – це система інструментів, засобів, методів, 
що застосовуються суб’єктом регулювання та при-
значені для набуття об’єктом управління потрібного 
стану задля впливу на інші об’єкти, активізації відпо-
відних процесів тощо. Це дещо мінімізує важливість 
складу відповідних механізмів та, навпаки, підсилює 
значимість більш конкретних інструментів державного 
регулювання, тим паче, питання механізмів державної 
інноваційної політики у профільній економічній літе-
ратурі є досить вивченим (табл. 1).

Беззаперечно, що питання чисельності застосову-
ваних механізмів не має критично великого значення, 
більш актуальним є питання їх спроможності та резуль-
тативності, а також поєднання кількох механізмів із 
власними інструментами задля комплексного впливу 
на стан об’єкта регулювання, вирішення проблемної 
ситуації та досягнення мети державної політики в ана-
лізованій сфері.

Таблиця 1. Наукові погляди на механізми державного регулювання інноваційно-технологічної діяльності
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Формальні Неформальні

Ін
ст

ит
уц

ій
но

-
пр

ав
ов

ий

Е
ко

но
м

іч
ни

й

О
рг

ан
із

ац
ій

ни
й

Ін
те

гр
ац

ії 
та

 
ко

ор
ди

на
ці

ї

В
ир

об
ни

чо
-

го
сп

од
ар

сь
ки

й

Те
хн

ол
ог

іч
но

-
ін

ф
ра

ст
ру

кт
ур

ни
й

С
оц

іа
ль

но
-

гу
м

ан
іт

ар
ни

й

Ін
ф

ор
м

ац
ій

но
-

пс
их

ол
ог

іч
ни

й

М
ен

та
ль

но
-

пі
дп

ри
єм

ни
ць

ки
й

Р. Барро, Дж. Лі, Н. Манків + + +
Дж. Б’юкенен + + +
Т. Мальтус, Д. Рікардо + + + +
У. Істерлі + +
Й. Шумпетер + +
Т. Веблен +
У. Еастерлі + + + +
В. Геєць + + + + +
Дж. Гелбрейт + +
Х. Сала-і-Мартін + +
Г. Рамей, А. Рамей + + +
Р. Левайн +
Д. Норт + + + +
К. Менар +
В. Семиноженко + + +
О. Шкурупій + + + +
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Зрештою, вивчення базисних умов, механізмів та 
інструментів державного регулювання інноваційної 
діяльності, розроблення та впровадження передо-
вих технологій є підставами узагальнити результати 
на рис. 1.

Базисні концептуальні положення державного регу-
лювання процесів технологічної модернізації, зокрема, 
передбачають врахування специфічних акцентів в ана-
лізованій сфері. Визначальні особливості зводяться до 
того, що політика модернізації має бути виваженою, 
але й швидкою, а також забезпечити системно-струк-
турні зрушення в економіці.

Висновки з проведеного дослідження. Концепту-
ально реалізація державної політики технологічної модер-
нізації економіки реалізується із застосуванням арсеналу 
інструментів об’єднаних в один або систему інституційно-
правових, економічних, організаційних, інтегруючих, 
виробничо-господарських, технологічно-інфраструктур-
них, соціально-гуманітарних, інформаційно-психологіч-
них та інших механізмів. Такими базисними інструмен-
тами є стратегування, програмування й планування 
розвитку, формування оргструктур управління, станов-
лення системи стимулювання й контролювання, бюдже-
тування, субсидування, грошово-кредитне регулювання, 

Рис. 1. Базисні умови, чинники, інструменти та механізми державного регулювання 
інноваційно-технологічної діяльності в рамках політики  

технологічної модернізації економіки
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Безпека та 
фінансово-
економічні 
стимули 

Акценти державної політики технологічної модернізації в стратегії реіндустріалізації 

зрушення в структурі національної економіки 
на користь реального сектору та його сегментів з 
високим рівнем інноваційного потенціалу; 

зміни в політиці державного регулювання на 
принципах «держави розвитку»; 

зростання зовнішньоторговельних та 
інвестиційних потоків і частки в них послуг, 
інновацій та прогресивних технологій 

подолання внутрішніх дестабілізуючих 
інноваційне підприємництво умов та чинників; 

усунення невідповідності між новою техніко-
економічною парадигмою промислового розвитку 
та інституціональною структурою економіки; 

структурна перебудова економіки на 
технологічній, галузевій, організаційній, 
управлінській та інституціональній основі 

Система інструментів  стратегування, програмування (зокрема, цільове) й 
планування розвитку; 
 формування оргструктур управління; 
 становлення системи стимулювання і контролю; 
 бюджетування, субсидування; 
 грошово-кредитного регулювання; 
 фіскально-податковий; 
 фінансово-кредитної підтримки; 

 цільового замовлення; 
 локальної бізнес-технологічної інтеграції; 
 патентно-ліцензійний, стандартування; 
 професійно-освітній; 
 інформаційно-психологічної підтримки; 
 міграційного регулювання; 
 громадської підтримки 

Поєднання механізмів 
● виробничо-господарський механізм; 
● технологічно-інфраструктурний механізм; 
● соціально-гуманітарний механізм; 
● інформаційно-психологічний механізм 

● інституційно-правовий механізм; 
● економічний механізм; 
● організаційний механізм; 
● механізм інтеграції та координації 

Формування середовища технологічної модернізації 

Базисні умови 

Чинники та забезпечення 

 рівна конкуренція на внутрішньому ринку товарів і послуг, природний рівень 
трансакційних та трансформаційних витрат; 
 попит на результати НДКР, інноваційної діяльності, передові технології та продукти 
інтелектуальної власності; 
 захищеність права приватної, зокрема інтелектуальної, власності; 
 розвиток процесів цифровізації економіки, впровадження інформаційних технологій 
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фіскально-податкова та фінансово-кредитна підтримка, 
цільове замовлення, локальна бізнес-технологічна інте-
грація, патентно-ліцензійне адміністрування, стандарту-
вання, професійно-освітня, інформаційно-психологічна 
та громадська підтримка, міграційне регулювання.

Висновки щодо ступеня реалізації цих завдань 
можна сформувати лише в результаті проведення від-
повідного якісного аналізу, методологія якого є пред-
метом подальших наукових досліджень в аналізова-
ній сфері.
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