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AN INSTITUTIONAL BASIS OF UKRAINE'S ECONOMY TECHNOLOGICAL MODERNIZATION
FORMATION
У статті обгрунтовано, що становлення повноцінного інституціонального забезпечення є не"
від'ємною умовою ефективної реалізації державної політики технологічної модернізації еко"
номіки країни. Показано конфігурацію системи базових інститутів з відповідними їх компонен"
тами та нормами. Визначено функціонально"цільові складові інституціонального базису тех"
нологічної конкурентоспроможності економіки України та послідовність їх формування. До фун"
кціонально"цільових складових віднесено: інтелектуальний капітал, сфера вищої освіти, си"
стема наукових досліджень, національні науково"технічні програми, базова та допоміжна інфра"
структура. Розроблено карту інструментів інституціонального базису технологічної модерні"
зації економіки України, що складається з ідентифікованих функціонально"цільових складо"
вих та напрямів інституціонального блоку (інституційно"правовий, інституційно"економічний,
інституційно"організаційний, інфраструктурний, інституційно"ментальний). На перетині квад"
рантів карти розміщені пропоновані до впровадження заходи державної політики, орієнтовані
на становлення в Україні необхідного інституціонального забезпечення технологічної модер"
нізації економіки.
The purpose of the article is to substantiate the system of elements of the institutional basis of
technological modernization of the Ukrainian economy and to determine the measures of state policy
that are oriented to its formation. The article substantiates that the establishment of full"fledged
institutional support is an indispensable condition for effective implementation of the state policy of
technological modernization of the country's economy. The configuration of the system of basic
institutes with their corresponding components and norms is shown.
Functional and target components of the institutional base of technological competitiveness of
the Ukrainian economy and the sequence of their formation have been determined. Functional
components include: intellectual capital, higher education, research, national scientific and technical
programs, basic and support infrastructure.
The practical significance of the research is that the system of instruments of the institutional
basis of technological modernization of the Ukrainian economy has been developed according to the
functional"targeted components and directions of the institutional block. At the intersection of the
quadrants, the maps contain proposed state policy measures aimed at establishing the necessary
institutional support for technological modernization of the economy in Ukraine. Based on the results
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of the research, the authorities can coordinate key areas of institutional support and components of
the technological modernization system, define framework (legal, organizational, economic, etc.)
conditions of operation and provide structural changes as a result of reforms in such areas as
activation of innovation activity, implementation in the real sector of the advanced technology
economy, building a full and efficient institutional infrastructure for the creation, development and
implementation of techno logical innovation, etc.
The scientific novelty of the research is that a map of the instruments of the institutional basis of
technological modernization of the Ukrainian economy has been developed, consisting of identified
functional"purpose components and directions of the institutional block (institutional"legal,
institutional"economic, institutional"organizational, institutional, institutional).

Ключові слова: технологічна модернізація економіки, інституціональний базис, державна політика.
Key words: technological modernization of the economy, institutional basis, state policy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Інституціональне забезпечення відіграє власну не
від'ємну роль під час реалізації державної політики у
кожній сфері. Його завдання стосуються формування,
уточнення, розвитку та вдосконалення законодавства,
інших елементів нормативно правової бази, становлен
ня організаційно управлінської системи скерування по
ступу процесів і подій у необхідному руслі, покращення
інфраструктури (як субстанції, зв'язуючої суб'єктів та
об'єктів управління, виступаючої об'єднювальною та об
слуговувальною ланкою між елементами управлінської
системи), покращення дії чинників ментального та сус
пільно психологічного характеру. Звідси висновок про
виступ інституціонального базису одним з наріжних ка
менів при побудові системної і комплексної політики,
орієнтованої на стратегічний результат, але яка водно
час має чітко визначені тактичні інструменти і засоби.
Більше того, на переконання автора, інституціональне
забезпечення (мова апріорі йде про його якість і ефек
тивність, раціональність та повноту) — ключова умова
успішності державної політики в тій, чи іншій сфері; це
фундамент усіх подальших дій та заходів на шляху впро
вадження реформ, розвитку їх результатів, стабілізації
та дотримання незворотності обраного курсу.

Метою статті є обгрунтування системи елементів
інституціонального базису технологічної модернізації
економіки України та визначення заходів державної
політики, що орієнтовані на його формування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У багатьох дослідженнях доводиться, що більшість
нових економік, максимально наслідуючи технологію
реформ країн, що зараз вважаються економічними ліде
рами, так і не здобули аналогічних результатів, а голов
на причина цього криється саме у несформованості
відповідного інституціонального середовища та забез
печення. Класично система базових інститутів скла
дається з двох груп: інститути та норми. Беззаперечно
вони діють в будь якому сучасному суспільстві та еко
номіці, здійснюючи підсилювальний або ж стримуючий
вплив, у залежності від їх структури та рівня і характеру
впливу. Проте мова йде про розуміння того, що ці над
важливі чинники за будь якої структури економіки та
суспільства наявні і в тій, чи іншій мірі (а також у тому,
чи іншому напрямі) діють.Відтак в процесі формування
нової (орієнтованої не на збереження "status quo", а на
реформи) державної політики важливо вести мову про
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
створення необхідного інституціонального середовища,
І ПУБЛІКАЦІЙ
яке, з однієї сторони, визначає нормативно правові рам
Принципові положення державної політики реінду ки функціонування його суб'єктів, а з іншої, — підси
стріалізації в системі технологічної модернізації еко лює чи послаблює дію неформальних чинників, зокре
номіки достатньо досліджені у працях Т. Васильціва, ма стимуляторів та дестимуляторів їх мотивації і повед
Р. Лупака [1], В. Іноземцева [2], Ю. Кіндзерського [3], інки, суспільно громадського розуміння процесів та
Ю. Кузнєцова [4], І. Лапшиної [5], Е. Лібанової [6], напрямів, у яких рухається економіка, суспільно по
Л. Федулової [7], Ю. Шараєва [8], О. Шкурупія [9], Й. Шум літичний, соціально гуманітарний, адміністративно те
петера [10] та ін.
риторіальний та інший розвиток країни.
Однак для України системним недоліком залишаєть
Отже, становлення тієї чи іншої конфігурації інсти
ся відсутність сформованого повноцінного інституціо туціонального середовища потребує здійснення заходів
нального забезпечення державної політики технологі у рамках відповідної державної політики. Сфера техно
чної модернізації економіки. Недостатність теоретико логічної модернізації економіки, радше, не виняток, а,
прикладних розробок з цього питання обумовила нау навпаки, — правило такого підходу. Адже конкуренто
кові пошуки в цьому напрямі.
спроможність національної економіки (окрім суто си
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Рис. 1. Функціональноцільові складові інституціонального базису технологічної
конкурентоспроможності економіки України
та послідовність їх формування

ровинно орієнтованих економік) об'єктивно основуєть
ся на якісному, ефективному і розвиненому науково тех
нічному та технологічному потенціалі держави. Водно
час його формування та ефективне використання потре
бує планування і впровадження механізмів та інстру
ментів державного регулювання, що дають достатній
імпульс для розвитку освіти і науки, використання їх ре
зультатів у бізнесі, інноваційній та науково дослідній
активності з подальшими позитивними наслідками в еко
номіці та суспільстві. Якість таких змін у превалюючій
мірі визначається державним регулюванням зі страте
гічним характером та продуманим інституціональним ба
зисом.
Технологічна модернізація економіки стосується
процесів відновлення та зростання темпів індустріаль
ного розвитку внаслідок оновлення на інноваційних за
садах техніко технологічних потужностей економічної
системи, активної відбудови (на засадах впровадження
результатів науково технічної діяльності) реального
сектору економіки із метою створення потужного інду
стріального комплексу. В основі технологічної модер
нізації ключова умова — науково технологічний розви
ток, а точніше — перетворення науки та технологій у
головний фактор розвитку України, спроможності її еко
номіки реагувати на виклики глобалізації та сучасних
тенденцій розвитку світової і регіональних економічних
систем. З огляду на це можна визначити ключовими
функціонально цільовими індикаторами формування
інституціонального базису технологічної модернізації
економіки України такі (рис. 1).
Інша сторона справи — елементи інституціонально
го блоку, а саме напрями, за якими формуватиметься
необхідне інституціональне забезпечення. Традиційно
до таких відносять нормативно правовий, організацій
ний та ментальний, супутні до них компоненти. Однак
коли йдеться про інституціональний базис регулюван
ня проблем у сфері економіки найбільш раціональний
підхід, на думку автора, має передбачати планування та
в подальшому реалізацію державної політики за напря
мами: інституційно правовий, інституційно організацій
ний, інституційно інфраструктурний та інституційно
ментальний. Саме таким чином зачіпаються питання,
пов'язані зі системою законодавства, нормативних та
піднормативних актів, організаційної та управлінської
структури, становлення базисних і допоміжних еле
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ментів інфраструктури, а також звичаїв та правил, норм
і принципів поведінки економічних та інших агентів.
За зазначеними складовими т. зв. інституціонально
го блоку має розвиватися увесь комплекс інструментів
та заходів, що, власне, будуть впроваджені для форму
вання бажаної і наперед спроектованої системи інсти
туціонального забезпечення технологічної модернізації
національної економіки України.
Попри макроекономічний характер пропонованого
підходу, очевидно, враховуватиметься й орієнтація на
регулювання низки надважливих аспектів на нижчих
рівнях відносин у рамках організації та здійснення нау
кової, науково технічної та інноваційно технологічної
діяльності. Йдеться, в тому числі, про зростання швид
кості прийняття інноваційних рішень та їх господарську
реалізацію, значне скорочення тривалості інноваційних
циклів (від створення нових знань до їх практичної ап
робації на ринку), всезростаючу актуальність міждис
циплінарних досліджень, критичну зміну форм органі
зації, апаратного та програмного інструментарію про
вадження науково технічних робіт, підвищення вимог до
професійно кваліфікаційного рівня виконавців, форму
вання середовища їх локалізації в рамках країни та на
регіональному рівні, дотримання міжнародних стан
дартів щодо підготовки кадрів та здійснення НДДКР.
Отже, одним з головних базисних пріоритетів та
сфер скерування інституціонального базису є форму
вання інтелектуального капіталу. Потрібно зауважити,
що навіть за обрання імпорту технологій стратегічним
сценарієм технологічної модернізації економіки, всі
нововведення та технології потребують якісного і ефек
тивного управління ними, знань, вмінь та досвіду віднос
но їх застосування у тих, чи інших ситуаціях, за тієї чи
іншої кон'юнктури ринку (що споживчого, що науково
технічного та інноваційних продуктів).
Зазначене може бути впровадженим тільки на осно
ві повноцінної інституціональної підтримки, яка реа
лізується згідно прийнятої Стратегії формування інте
лектуального капіталу України, в якій передбачені та
фінансово і ресурсно закріплені інструменти інститу
ційно економічного та інституційно організаційного ре
гулювання.
Економічна мотивація потребує створення в Україні
системи проектно грантового фінансування за компо
нентами і складовими розвитку інтелектуального капі
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талу: людського, організаційного, споживчого. На пе
реконання автора, держава дійсно має скеровувати
фінанси на розвиток інтелектуального капіталу в обсязі,
прийнятному згідно значень відповідних індикаторів
економічної безпеки держави. Але водночас ці кошти
мають виділятися не на фінансування діяльності тих, чи
інших структур, а за грантовим принципом, на конкурс
них засадах із обгрунтуванням економічних та соціаль
них ефектів, достатнім контролем використання коштів
і досягнення результатів, закріпленою високою відпов
ідальністю за відсутність змін (реформ) та/чи нецільо
ве використання коштів.
Аналогічні принципи мають дотримуватися і у разі
покращення інституційно інфраструктурної компонен
ти інституціонального забезпечення державної політи
ки становлення інтелектуального капіталу України.
З організаційно управлінської точки зору якість
політики в цьому напрямі буде недостатньою, якщо і
розробка, і реалізація положень стратегії не будуть, по
перше, реалізуватися на найвищому рівні державного
управління і, по друге, не буде дотичною та не буде ко
ординуватися різними міністерствами і відомствами.
Відповідно, доречним і своєчасним є створення
міжвідомчої урядової комісії з розробки, реалізації та
контролю результатів Стратегії.
Не меншої значимості (поряд з економічною, орган
ізаційною та інфраструктурною компонентами) надає
мо інституційно ментальному чиннику регулювання,
зокрема шляхом реалізації заходів з підвищення рівня
престижності безперервної освіти, саморозвитку насе
лення, наукової та науково технічної діяльності, су
спільного визнання інтелектуальної еліти. Такі заходи
зміцнюють віру громадян у вищий рівень пріоритетності
науки та знань у порівнянні з орієнтуванням на швидку
комерційну наживу. В подальшому все це розвиває су
спільну орієнтацію на підприємництво в реальному сек
торі економіки, забезпечує стратегічне фокусування
навколо конкурентоспроможності національного про
дукту на основі доданої вартості, інноваційності та тех
нологічності, внеску інтелектуально кадрової праці і т.
ін.
Досягненню визначених орієнтирів та завдань спри
ятиме впровадження комплексу інституціональних
інструментів державного регулювання. Передусім по
трібно вказати на важливість законодавчого реформу
вання вітчизняної системи вищої освіти. Власне, пробле
ма криється в тому, що в промислово та технологічно
розвинених країнах вища освіта відповідальна не тільки
за підготовку висококваліфікованих кадрів, але й за
базові дослідження і розробки, що надалі перероста
ють в інновації, об'єкти інтелектуальної власності, яких
потребує підприємницький сектор та які впроваджують
ся в бізнесі, зміцнюючи технологічну конкурентоспро
можність його суб'єктів.
Натомість, у вітчизняній системі вищої освіти утво
рився надмірний крен у бік лише підготовки фахівців.
Науково дослідна компонента вітчизняних університетів
"провалилася" і на сьогодні наукові дослідження дійсно
високого рівня здійснюються практично виключно в
науково дослідних інститутах, які, своєю чергою,
"відірвані" від системи освіти. Ситуація потребує свого
виправлення і дієвим засобом тут є розведення повно

важень Міністерства освіти і науки України за двома
напрямами: (1) просвіта зі завданнями забезпечення
формування та реалізації державної політики у сфері
дошкільної, загальної середньої та професійно техніч
ної освіти; (2) вища освіта, наука і технології із компе
тенціями формування та реалізації державної політики
у сферах вищої освіти, науки, наукової, науково тех
нічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі)
технологій. Очевидно, що такі зміни мають впроваджу
ватися із прийняттям відповідного закону України, який
би закріпив такі організаційно управлінські нововведен
ня.
У рамках інституційно економічного напряму важ
ливе значення відводиться удосконаленню системи мо
тивування студентів до наукового розвитку і зростан
ня. Для цього слід змінити систему нарахування сти
пендій, все більше зміщати фінансування у руслі дотри
мання принципу, коли кошти виплачуються не за гарні
результати навчання, а за успіхи у поєднанні освітньої
та наукової компонент, отримання кінцевих (заверше
них) результатів науково дослідної та дослідно конст
рукторської діяльності.
Не мало важливими залишаються й інституційно
організаційний та інституційно інфраструктурний
інструменти державного регулювання відносно розвит
ку вітчизняної системи вищої освіти. Передусім йдеть
ся про впровадження в Україні міжнародного досвіду,
коли на базі університетів створюються т. зв. площадки
інтеграції представників освіти, науки, інноваційного
бізнесу, суб'єктів венчурного фінансування, підприємств
реального сектору економіки для координації їх
спільної діяльності в частині НДДКР, розробки і комер
ціалізації інновацій.
З огляду на визначені завдання в рамках розвитку
вітчизняної системи наукових досліджень необхідними
вбачаються такі інструменти інституціонального забез
печення. По перше, це удосконалення системи публіч
но приватного (особливо суспільного) замовлення на
результати науково дослідної діяльності (інституційно
економічний напрям).
По друге, це максимальне спрощення умов, а також
усунення трансакційних витрат в процесі проходження
всіх стадій та етапів від розробки інновацій та прогре
сивних технологій до їх комерційного використання,
перетворення результатів досліджень на активи бізне
су з їх практичним застосуванням. В значній мірі такі
зміни зачіпають питання трансферу технологій, охоро
ни та захисту, управління і комерціалізації результатів
інтелектуальної творчої діяльності (інституційно еконо
мічний напрям).
По третє, це інституційні інструменти налагоджен
ня співпраці і взаємодії великих підприємств реального
сектору економіки та дрібних і середніх фірм, зокрема
інноваційно активних та інноваційно орієнтованих, нау
ково дослідних організацій з метою створення замкну
тих циклів планування і впровадження інноваційних тех
нологій, реалізації проектів технологічної модернізації
кластерів, локальних інтегрованих систем та цілісних
галузево територіальних комплексів економіки, форму
вання нових сегментів ринку споживчих та промисло
вих товарів, продукції, послуг (інституційно організа
ційний напрям).
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Напрями
інституціонального
блоку

Інституційноправовий

Інституційноекономічний

Інституційноорганізаційний

Інституційноінфраструктурний

Інституційноментальний

Напрями функціонально-цільового блоку
Інтелектуальний
Вища освіта
капітал

Наукові
дослідження

● розробка,
прийняття та
реалізація Стратегії
формування
інтелектуального
капіталу України

● законодавче
реформування
системи освіти з
її розділенням
на (1) просвіту
та (2) освіту,
науку і
технології

● запровадження
інституційноправового
механізму
суспільного
замовлення на
наукові
дослідження

● створення
системи проектногрантового
фінансування за
компонентами і
складовими
розвитку
інтелектуального
капіталу: людського,
організаційного,
споживчого
● створення
міжвідомчої
урядової ради з
формування
стратегії і контролю
державної політики
формування та
використання
інтелектуального
капіталу
● фінансове та
ресурсне сприяння
розвитку організацій
з підготовки та
залучення наукових,
інженерних та
підприємницьких
кадрів для науковотехнологічного
розвитку країни

● удосконалення інституційного забезпечення фінансування освіти,
виплати стипендій та грантів за
успіхи в
навчанні та
науковій
діяльності
● прийняття і
реалізація
концепції та
стратегії
розвитку освіти,
науки, науковотехнічної та
інноваційної
діяльності

● удосконалення
законодавства в
частині усунення
трансакційних
витрат на всіх
етапах життєвого
циклу інновацій

● створення на
базі ЗВО площадок інтеграції
освіти, науки,
інновацій,
бізнесу, суб’єктів венчурного
фінансування та
їх співпраці з
суб’єктами
реального
сектора
● реалізація заходів ● реалізація
з підвищення рівня програм з
престижу неперерв- популяризації
ної освіти, самороз- навчання,
витку, наукової та
творчої та
науково-технічної
наукової
діяльності,
активності
суспільного
молоді
визнання
інтелектуальної
еліти

● розвиток
експортноконсалтингових
агентств зі
спеціалізацією на
просуванні на
зовнішні ринки
вітчизняних
високотехнологічних товарів

● створення
елементів
тристоронньої
співпраці великого
бізнесу, малих
підприємств та
науково-дослідних
структур

● реалізація
інформаційної
політики
стимулювання
розвитку
технологічної
культури в
суспільстві

Науковотехнічні
програми

Інфраструктура

● прийняття
Закону України
«Про формування,
реалізацію та
фінансування
стратегічних
науково-технічних
програм
технологічного
розвитку України»
● розробка
механізму
фінансування
наукових та
науково-технічних
досліджень,
віднесених до
національних і
регіональних
науково-технічних
програм
● прийняття і
реалізація національної науковотехнічної програми
з визначенням
переліку та
регламентуванням
умов реалізації
стратегічних
проектів
● розвиток
елементів
інфраструктури
інтеграції системи
ІТ до сектора
освіти, науки,
інновацій та
технологій шляхом
розробки і
реалізації концепції
його деджіталізації

● прийняття постанови уряду «Про
планування, розвиток та контроль
функціонування
елементів науководослідної та інноваційно-технологічної
інфраструктури в
Україні»
● формування
бюджетної програми
цільового та
бюджетно-грантового фінансування
функціонування в
Україні елементів
науково-технічної та
інноваційнотехнологічної
інфраструктури
● розробка
інституційноорганізаційного
механізму залучення
до роботи в освітніх
і науково-дослідних
структурах
іноземних фахівців

● забезпечення
громадської
підтримки
стратегічних
науково-технічних
програм і проектів
шляхом залучення
до їх ініціювання
представників
громадськості

● реалізація
заходів,
спрямованих на
розширення програм
співпраці суб’єктів
інноваційнотехнологічної
інфраструктури з
організаціями
громадянського
суспільства

● створення
публічно-приватних
фондів фінансовокредитного
сприяння та
гарантування позик і
кредитів суб’єктів
реального сектора
для впровадження
інноваційних
технологій

Рис. 2. Карта інструментів інституціонального базису технологічної модернізації економіки
України

По четверте, це задіяння інструментів державної, а
також іншої підтримки вітчизняних експортерів (пере
дусім тих, що спеціалізуються на просуванні вітчизня
ної продукції з ознаками інноваційності та створюваної
із застосуванням сучасних передових технологій) на
зовнішніх ринках, особливо потенційних, які розвива
ються у відповідності до сучасних глобалізаційних тен
денцій в частині розвитку науки та техніки, науково тех
нологічного поступу і прогресу (інституційно інфра
структурний напрям).
По п'яте, це впровадження інструментів інституцій
но інноваційного сприяння становленню технологічної
культури в суспільстві, позитивного ставлення і сприй
няття населенням інноваційних товарів і послуг, попу
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ляризації науковців, дослідників і винахідників, пози
тивного ставлення до ведення наукової, науково техні
чної та інноваційної діяльності, розробки і охорони
об'єктів інтелектуальної власності, а також інвестуван
ня в ці процеси (інституційно ментальний напрям).
Роль і значимість планування та реалізації націо
нальних проектів у науково технічній сфері надзвичай
но вагома. За загальної низької інноваційної активності
в реальному секторі економіки, а також критичного
розриву між функціонуванням сфер освіти, науки, нау
ково дослідних робіт, з однієї сторони, та представників
підприємницького сектору, з іншої — дуже важко зміни
ти ситуацію. В країні практично відсутні практики успі
шних проектів з інвестування у науку та дослідження,
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створення і впровадження інновацій, що загалом де
стимулює бізнес до будь якої активності в цьому на
прямі. В кращому випадку сучасні технології надходять
у країну разом із іноземними інвестиціями у створення
нових виробництв.
Відтак украй важливе значення має втілення в жит
тя успішних практик, причому стратегічно важливих для
виходу економіки (й соціальної та суспільної сфер) на
новий більш якісний і конкурентоспроможний щабель
розвитку, а також масштабних за обсягами інвестицій,
зайнятості та ролі в розвитку країни. Завдання ініцію
вати, організувати та забезпечити реалізацію таких проек
тів відводиться державі. Але аби утвердити зазначені
ініціативи і зробити їх невідворотними стратегій чи про
грам недостатньо. Для цього потрібне прийняття відпо
відного закону на кшталт Закону України "Про форму
вання, реалізацію та фінансування стратегічних науко
во технічних програм технологічного розвитку еконо
міки України".
Законом не тільки були б визначені такі стратегічно
важливі проекти (сфери, напрями тощо), але й чітко про
писано організаційно управлінське, фінансово ресурсне
та інше забезпечення. Саме з огляду на найвищу складність
у залученні фінансування важливо аби в цьому норматив
но правовому акті одразу було визначено механізм фінан
сування наукових та науково технічних досліджень, зок
рема віднесених до переліку пріоритетних національних
та регіональних науково технічних програм.
Логічним доповненням до системи науково техніч
них програм стане включення до їх реалізації представ
ників громадськості шляхом застосування інституційно
ментальних інструментів. Це вельми вагомий засіб у
руслі перетворення стратегії інноваційно технологічно
го прориву на національну ідею, що усвідомлюється,
поділяється і активно підтримується всіма членами сус
пільства, усіма суспільними групами. Очевидно, що саме
таким є найбільш правильний і комплексний підхід до
впровадження системних масштабних реформ.
У доповнення до зазначеного слід наголосити на не
менш важливій ролі та значущості (в рамках державної
політики інституціонального забезпечення технологіч
ної модернізації економіки) формування повноцінної
інфраструктури для здійснення наукових досліджень,
розробок, ведення інноваційної діяльності, а також
інтеграції секторів освіти, науки, інновацій та бізнесу.
В Україні було застосовано низку спроб врегулю
вання питання розвитку інфраструктури науково до
слідної та інноваційно технологічної діяльності. Але пи
тання її становлення й удосконалення й нині актуальне.
На переконання автора, змінити ситуацію може лише
комплексний підхід, що поєднує і інституційно право
вий, і інституційно економічний, і інституційно органі
заційний, і інституційно інфраструктурний, і інституцій
но ментальний інструменти.
Насамперед визріла актуальність прийняття Поста
нови Кабінету Міністрів України "Про планування, роз
виток, моніторинг і контроль функціонування елементів
науково дослідної та інноваційно технологічної інфра
структури в Україні". Наявність такого нормативно пра
вового акту дозволила би більш системно підійти до
вирішення цього питання. Тут має бути чітко визначено
всі необхідні типи та види елементів такої інфраструк

тури, принципи їх формування на галузево територіаль
ному рівні, умови функціонування та використання ре
сурсного забезпечення, джерела фінансування, а також
критерії діяльності і відповідальність всіх причетних до
такої політики суб'єктів — від владних структур до кер
івників організацій.
Слід додати, що в інфраструктурному плані необ
хідно працювати й над якнайширшим представленням
громадських організацій в системі державної політики
розвитку технологічно інноваційної діяльності. Потребу
ють свого впровадження інституційно ментальні інстру
менти, зокрема орієнтовані на розширення програм
співпраці суб'єктів інноваційно технологічної інфраструк
тури з організаціями громадянського суспільства.
У підсумку узагальнення вище наведеного, на ри
сунку 2 представлено сукупність пропонованих інстру
ментів інституціонального базису технологічної модер
нізації економіки України. Таким чином, інституціональ
не забезпечення технологічної модернізації економіки
України потрібно вважати невід'ємним чинником якості
та ефективності державної політики у сфері зміцнення
конкурентоспроможності національної економіки. Його
дієвість значною мірою визначається комплексністю
підходу до формування.
Важливо аби відбулося узгодження ключових на
прямів інституціонального забезпечення та складових
елементів системи технологічної модернізації. Однак
інституціональне забезпечення визначає рамкові (пра
вові, організаційні, економічні та ін.) умови функціону
вання, а структурні зміни досягаються в більшій мірі
успіхами реформ у конкретних сферах, як от: активіза
ція інноваційної діяльності, впровадження в реальному
секторі економіки передових технологій, вибудування
повноцінної та ефективної інституційної інфраструкту
ри створення, розвитку і впровадження технологічних
інновацій та ін.

ВИСНОВКИ
Реалізація державної політики в такій системній
сфері, як технологічна модернізації економіки, опи
рається на сформоване в країні інституціональне забез
печення державного регулювання. Причому його
дієвість тісно корелює з повноцінністю формування. За
таким принципом необхідною є реалізація узгодженої
системи інституціональних (інституційно правових,
інституційно економічних, інституційно організаційних,
інституційно інфраструктурних та інституційно менталь
них) інструментів за такими складовими аспектами дер
жавної політики, як формування інтелектуального ка
піталу, розвиток системи вищої освіти, підвищення ефек
тивності наукових досліджень, реалізація стратегічних
національних науково технічних програм, формування
повноцінної інфраструктури технологічної модернізації
економіки. Подальші дослідження в цьому напрямі ма
ють стосуватися обгрунтування рекомендацій відносно
механізмів державного регулювання процесів техноло
гічної модернізації економіки в Україні.
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