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У статті обгрунтовано, що формування повноцінного інституційного забезпечення є не
від'ємною умовою ефективної реалізації державної політики технологічної модернізації еко
номіки країни. Проаналізовані позитивні та негативні практики планування державної політики
технологічної модернізації економіки України крізь призму чинних нормативноправових актів
та стратегій і програм інноваційнотехнологічного розвитку економіки України. Вказано на не
доліки Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Надано харак
теристику Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015—2019 рр.,
Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури"
на 2009—2013 рр. та Державної цільової програми розвитку системи інформаційноаналітич
ного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інновацій
ного розвитку економіки. Вказано на прогалини нормативноправового поля щодо врегулю
вання господарської діяльності та відносин, пов'язаних з науковою, науководослідною, нау
ковотехнічною, інноваційнотехнологічною діяльністю в Україні, їх інвестиційним забезпечен
ням.
The purpose of the article is to analyse institutional support for State policy of technological
modernization of Ukraine's economy. The positive and negative practices of planning the State policy
of technological modernization of Ukraine's economy through the prism of existing normative legal
acts and strategies and programs of innovative and technological development of Ukraine's economy
are analyzed.
The development strategy of innovation activity for the period up to 2030 is indicated on the
shortcomings. The description of the concept of reforming State policy in innovation sphere for 2015—
2019, state target economic program "creation in Ukraine of innovation infrastructure" for 2009—
2013 biennium was given. and state target program for development of the system of information

18

Інвестиції: практика та досвід № 4/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
and analytical support of the State innovation policy and monitoring the State of innovative economic
development. The gaps of the legal field concerning settlement of economic activity and relations
related to scientific, scientificresearch, scientifictechnical, innovationtechnological activity in
Ukraine, their investment provision are specified. It was established that the presence in Ukraine of
systemic deficiencies and defects in the banking lending operation is due primarily to the
shortcomings of the State regulation of these processes, which led to increased dependence of the
national banking sector on Foreign capital and reducing the volume of lending to banks of basic
economic activities and business entities that invest money in innovation and technology. It is pointed
out that the shortcomings of State regulation of technological modernization processes of Ukraine's
economy need to be eliminated during the formation and implementation of more qualitative and
effective State policy in this sphere.
The practical significance of the study lies in the fact that the shortcomings of the legal provision,
as well as the planning system of State policy for ensuring technological modernization of the national
economy of Ukraine.
Scientific novelty of the study is that the methodological approach has been improved to create a
full system of institutional support of State policy in the field of innovation and technological
modernization of the National Economy.

Ключові слова: технологічна модернізація економіки, інституційне забезпечення, державна політика.
Key words: technological modernization of the economy, institutional support, State policy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Інституційне забезпечення державної політики тех
нологічної модернізації економіки України недоскона
ле. Такий висновок підтверджується тим, що на сьогодні
Україна обіймає вкрай низькі позиції практично у всіх
міжнародних рейтингах конкурентоспроможності еко
номіки та інноваційного, інноваційно технологічного
розвитку. Зміна ситуації на краще тісно пов'язана з по
кращенням функції планування державної політики в цій
сфері. Йдеться про законодавство та національні і ре
гіональні стратегії та програми розвитку. З іншої сто
рони, для покращення цієї системи потрібно чітко іден
тифікувати недоліки тієї системи, яка функціонує в Ук
раїні зараз.

Метою статті є здійснення аналізу інституційного за
безпечення державної політики технологічної модерні
зації економіки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Принципові положення державної політики реінду
стріалізації в системі технологічної модернізації еко
номіки достатньо досліджені у працях Т. Васильціва,
Р. Лупака [1], В. Іноземцева [2], Ю. Кіндзерського [3],
Ю. Кузнєцова [4], І. Лапшиної [5], Е. Лібанової [6],
Л. Федулової [7], Ю. Шараєва [8], О. Шкурупія [9], Й. Шум
петера [10] та ін.
Водночас для України системним недоліком зали
шається недосконалість вітчизняного законодавства, а
також системи стратегічних планових документів, які б
скеровували у правильне русло процеси технологічної
модернізації національної економіки. Недостатність те
оретико прикладних розробок з цього питання обумо
вила наукові пошуки в цьому напрямі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Однією з причин недостатньо ефективної держав
ної політики регулювання процесів технологічної модер
нізації економіки України є наявні недоліки в системі
планування державної політики в цій сфері.
Хоча потрібно відмітити, що на сьогодні чинною і
такою, що реалізується, є Стратегія розвитку сфери
інноваційної діяльності на період до 2030 року. Цей
стратегічний документ було прийнято у 2019 р. та в ньо
му містяться: аналіз поточного стану інноваційної діяль
ності; мета Стратегії; структурні елементи національної
інноваційної екосистеми; проблеми функціонування
національної інноваційної екосистеми; напрями і спосо
би розв'язання проблем; строк, очікувані результати та
оцінка реалізації Стратегії; фінансове забезпечення
реалізації стратегії. Таким чином, документом передба
чені всі необхідні елементи для стратегування розвитку
сфери інноваційної діяльності економіки країни. Зага
лом формулювання мети Стратегії видається якісним,
вірно визначені проблеми і перешкоди, а також шляхи
розвитку інноваційної діяльності в Україні.
Цей важливий документ стратегічного планування
має низку системних недоліків. По перше, це невибу
дованість його положень на фундаменті технологічної
модернізації економіки або, принаймні, на грунті інно
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Таблиця 1. Ключові НПА, що визначають правові засади здійснення
інноваційно&технологічної діяльності та її інвестиційне
забезпечення в Україні
Щодо регулювання інвестиційного
забезпечення
Закони України:
Закони України:
 «Про інвестиційну діяльність» від
 «Про державне регулювання діяльності у сфері
18.09.1991 р. № 1560-XII;
трансферу технологій» від 14.09.2006 р. 143-V;
 «Про наукову і науково-технічну діяльність» від
 «Про інститути спільного інвестування»
26.11.2015 р. № 848-VIII;
від 5.07.2012 р. № 5080-VI;
 «Про інноваційну діяльність» від 4.07.2002 р.
 «Про спеціальний режим інноваційної
№ 40-IV;
діяльності технологічних парків» від
 «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 16.07.1999 р. № 991-XI;
в Україні» від 8.09.2011 р. № 3715-VI;
 «Про внесення змін до деяких законів
 «Про спеціальний режим інноваційної діяльності
України щодо усунення бар’єрів для
залучення іноземних інвестицій» від
технологічних парків» від 16.07.1999 р. № 991-XIV;
23.05.2017 р. № 2058-VIII;
 «Про Національну програму інформатизації» від
 «Про державно-приватне партнерство»
04.02.1998 р. № 74/98-ВР;
 «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного від1.07.2010 р. № 2404-VI;
суспільства в Україні» від 15.05.2013 р. № 386-р;
 «Про захист іноземних інвестицій на
Постанови Кабінету Міністрів України;
Україні» від 10.09.1991 р. № 1540a-XII;
 «Про затвердження плану заходів з підтримки
 «Про режим іноземного інвестування»
розвитку індустрії програмної продукції на 2019 рік» від від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР;
22.05.2019 № 353-р;
 «Про усунення дискримінації в
 «Про затвердження Державної програми розвитку
оподаткуванні суб’єктів підприємницької
галузі інформаційних технологій на період до 2023 року» діяльності створених з використанням майна
від 27.02.2019 № 222; Розпорядження Кабінету Міністрів та коштів вітчизняного походження» від
17.02.2000 р. № 1457-III;
України
Постанови Національного банку України:
 «Про схвалення Концепції розвитку цифрової
 «Про врегулювання питань іноземного
економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та
затвердження плану заходів щодо її реалізації» від
інвестування в Україну» від 10.08.2005 р.
17.01.2018 р. № 67-р.
№ 280
Щодо регулювання інноваційно-технологічного розвитку

Джерело: складено автором.

ваційно технологічного розвитку. Йдеться про те, що на
сьогодні в епоху глобалізації та діджиталізації все
більшого значення набувають саме технологічні інно
вації або прогресивні передові технології. Вся сфера
цифрової економіки — це інформаційні технології.
Значно меншої важливості (у порівнянні з технологіч
ними нововведеннями) набувають товарні, органі
заційні, маркетингові, управлінські та інші види інно
вацій. Тому акцентування уваги на розвитку інновацій
ної діяльності лише консервує відставання економіки
України від країн — інноваційно технологічних лідерів.
По друге, це відсутність у Стратегії конкретних
інструментів та механізмів з впровадженням яких будуть
розв'язані визначені в документі проблеми.
По третє, шляхи державної політики, які пропону
ються в цьому програмному документі орієнтовані на
вирішення проблем у той час, як більш прогресивний
підхід стосується і усунення перешкод інноваційно тех
нологічного розвитку (вирішення проблем) і досягнен
ня стратегічних цілей чи завдань державної політики, які
в Стратегії не визначені.
По четверте, Стратегією чи іншим нормативно пра
вовим актом України не закріплено чітко визначені кон
кретні джерела та обсяги фінансово ресурсного забез
печення реалізації планових заходів. За такого підходу
цей стратегічний плановий документ, як і практично всі
інші, які приймалися до цього, не буде в достатній мірі
профінансований, а відтак і реалізований.
По п'яте, Стратегією передбачені конкретні кількісні
показники — результати її реалізації, яких буде досяг
нуто за 2019—2030 рр. Але прогнозні значення показ
ників жодним чином не обгрунтовані, що ставить під
сумнів обрання їх орієнтирами державної політики, а
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також не показано очікуваний вплив реалізації Стратегії
на розвиток економіки в цілому.
По шосте, у Стратегії відсутні чіткі інструменти
фінансово податкового стимулювання інноваційно тех
нологічно активних підприємств, а також створення,
розвитку і ефективного функціонування елементів інно
ваційно технологічної інфраструктури (інноваційних
парків, інноваційно технологічних кластерів, венчурних
фондів, техніко впроваджувальних промислових зон і
т. ін.).
Потрібно вказати на те, що в Україні вже не одно
разово приймалася низка стратегічних планових доку
ментів із розвитку інноваційно технологічної діяльності.
Можна згадати Концепцію реформування державної
політики в інноваційній сфері на 2015—2019 рр., Дер
жавну цільову економічну програму "Створення в Ук
раїні інноваційної інфраструктури" на 2009—2013 рр.,
Державну цільову програму розвитку системи інформа
ційно аналітичного забезпечення реалізації державної
інноваційної політики та моніторингу стану інновацій
ного розвитку економіки; протягом 2013—2019 рр. в Ук
раїні схвалено понад 40 стратегічних планових доку
ментів галузевого рівня, які стосуються інноваційно тех
нологічного розвитку. Проте цільові орієнтири більшості
цих стратегій, програм, концепцій так і не реалізовані,
що є свідченням наявності окремих недоліків, допуще
них під час планування, несистемності планових заходів,
наявності низки зовнішніх суб'єктивних чинників — пе
решкод (відсутність політичної волі, брак бюджетно
фінансового ресурсу, бюрократизм та корупція в орга
нах виконавчої влади тощо).
Потрібно додати, що системними проблемами — пе
решкодами реалізації стратегічних планів держави є або
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відсутність конкретного плану заходів їх реалізації або
невизначеність із їх фінансуванням. До прикладу, обид
ва з цих недоліки характерні відносно аналізованої вище
Стратегії.
Оскільки технологічна модернізація економіки тісно
пов'язана з розвитком сектора цифрової економіки,
важливе значення має аспект стратегічного планування
розвитку сектору цифровізації. Відтак, позитивно, що
в Україні створено Міністерство цифрової трансфор
мації України та реалізується Концепція розвитку циф
рової економіки та суспільства України на 2018—2020
роки. Метою реалізації концепції є досягнення цифро
вої трансформації існуючих та створення нових галузей
економіки, перетворення сфер життєдіяльності у нові,
більш ефективні. Завданнями Концепції передбачаєть
ся прискорити економічне зростання України та істот
но збільшити обсяги інвестицій, зміцнити конкурентос
проможність та підвищити ефективність галузей еконо
міки, досягти технологічно цифрової модернізації про
мисловості та виробництва, покращити доступність циф
рового світу для громадян, розвинути цифровий бізнес.
Відомо, що найкращий спосіб досягти успіху в тій,
чи іншій царині державного управління передбачає ство
рення сприятливого середовища, в якому економічні
агенти будуть мотивованими до раціональної поведін
ки і, відповідно, всі процеси розвиватимуться у необхі
дному напрямі. Таке середовище передусім визначаєть
ся законодавством країни. Саме тому третє завдання
державної політики забезпечення технологічної модер
нізації економіки стосується формування відповідного
нормативно правового поля.
Як показано у таблиці 1, в цілому нормативно пра
вове поле щодо врегулювання господарської діяльності,
а також відносин, пов'язаних з науковою, науково дос
лідною, науково технічною, інноваційно технологічною
діяльністю, їх інвестиційним забезпеченням, в Україні
сформоване, що позитивно. Водночас є підстави вести
мову про окремі недоліки.
Так, по перше, в Україні наявні базові закони в ана
лізованій сфері. Це, зокрема закони України "Про нау
кову і науково технічну діяльність", "Про інноваційну
діяльність" та "Про інвестиційну діяльність". Вони дійсно
закладають правовий фундамент розвитку інноваційно
технологічної діяльності в країні. Але ці НПА були прий
няті достатньо давно. Попри те, що в їх положення що
річно вносяться ті, чи інші зміни визріла необхідність їх
істотного перегляду включно з розробкою і прийняттям
єдиного закону про технологічну модернізацію еконо
міки України та її фінансово ресурсне забезпечення. За
такої умови саме технологічна модернізація була б ви
значена стратегічним імперативом державної політики
і всі заходи та засоби в межах науково технічної, інно
ваційної, технологічної та ін. діяльності підпорядкову
валися й спрямовувалися б на досягнення генеральної
мети.
Окрім того, законом можна було б чітко визначити
обсяги (до прикладу, певний відсоток від ВВП країни за
попередній рік чи відсоток до загального обсягу дер
жавного та місцевих бюджетів) та джерела формуван
ня інвестиційного, фінансового та іншого ресурсного
забезпечення. Під час перегляду положень зазначених
вище чинних законів можна було б внести низку прин

ципово нових аспектів, пов'язаних із сучасними тенден
ціями розвитку інновацій та технологій, цифровізації
економіки та суспільства, що відбуваються в світі.
По друге, в Україні бракує законодавчих актів, які
стосувалися б врегламентування діяльності найбільш
ефективних інструментів стимулювання та підтримки
розвитку інноваційно технологічної діяльності. Йдеть
ся, наприклад, про діяльність венчурних фондів або
інноваційних парків тощо. Тобто право на існування та
кого роду структур в країні сформоване. Але не перед
бачені чітко визначені інструменти їх спеціального (у т.
ч. пільгового) режиму функціонування, фінансової
підтримки, податкових стимулів, спеціального кредиту
вання, контролю за реалізацією інноваційно техноло
гічних проектів та їх результатів; недостатньо визначе
ними залишаються й окремі важливі терміни і поняття,
у т. ч. найновіші.
По третє, потребує законодавчих змін система дер
жавного фінансування наукової, науково технічної та
інноваційної діяльності. Значні суми коштів виділяють
ся в Україні на науково дослідну діяльність закладів
освіти передовсім вищої освіти, а також діяльність
структур Національної академії наук України, інших
відомчих науково дослідних організацій. У підсумку
виконання таких робіт щорічно здаються сотні звітів про
виконання НДР, результати яких жодним чином не впро
ваджуються. Не ведеться моніторинг реалізації резуль
татів досліджень. Не здійснюється оцінювання ефектив
ності витрачених бюджетних коштів і т. ін.
Таким чином бюджетний ресурс витрачається нера
ціонально та неефективно. Цю ситуацію потрібно зміню
вати. Визріла актуальність прийняття Закону України
"Про фінансування наукової, науково технічної та інно
ваційно технологічної діяльності в Україні", де достат
ня увага була б приділена безпосередньо питанням бюд
жетного фінансування. Існуючу в Україні практику по
трібно змінювати. Кошти мають виділятися виключно на
конкурсних засадах, для фінансування спільних (вико
навець — науково дослідна структура та споживач —
суб'єкт господарювання) інноваційно технологічних
проектів, із внеском у проект приватного капіталу,
відстеженням ефективності проекту, належним контро
лем і відповідальністю в разі нецільового чи неефек
тивного використання бюджетного ресурсу. Органи
державного управління слід виключити з переліку спо
живачів результатів НДР.
Саме за цими напрямами слід удосконалювати
вітчизняне нормативно правове поле забезпечення тех
нологічної модернізації національної економіки.

ВИСНОВКИ
За створення умов для технологічної модернізації
економіки відповідальна система державного управ
ління. Існують різні методики та підходи до оцінювання
її якості та ефективності. Але за будь яких із них, у разі
невиконання базисних функцій і завдань державна по
літика об'єктивно неефективна. Саме такі висновки ви
пливають у підсумку аналізування державної політики
забезпечення технологічної модернізації економіки
України, оскільки одна з основоположних функцій тут
нереалізована. Підтвердженням зазначеного є те, що в
Україні несформованою залишається система страте
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гічного планування технологічної модернізації економ
іки, відсутніми — конкретні інструменти та механізми
регулювання, джерела та обсяги фінансово ресурсно
го забезпечення, невизначеними — чіткі вимірники ре
зультативності регулювання (вади планування держав
ної політики), актуалізувалася необхідність перегляду
положень базових нормативно правових актів, які рег
ламентують інноваційно технологічну діяльність, зокре
ма в напрямі підсилення ефективних інструментів сти
мулювання та підтримки розвитку інноваційно техноло
гічної діяльності, фінансування наукової, науково тех
нічної та інноваційної діяльності (недоліки нормативно
правового поля).
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