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ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF MECHANISMS 
AND TOOLS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT INNOVATION 

ENSURING THE MODERNIZATION OF THE INDUSTRY: 
THEORETIC-METHODOLOGICAL ASPECT

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти формування механізмів та інструментів дер-
жавного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості кра-
їни в умовах техніко-технологічних змін, пов’язаних із проявами та дією Четвертої промислової 
революції. Визначено, систематизовано комплекс необхідних механізмів інвестиційно-іннова-
ційного забезпечення модернізації промисловості, до яких слід віднести інституційно-правовий 
механізм, економічний механізм, організаційний механізм та інструментарій за кожним із зазна-
чених механізмів. Визначено необхідність ініціювання та впровадження механізму технологічної 
інтеграції, що забезпечує взаємодію, координацію, об’єднання зусиль держави, науки, сфери біз-
несу, промисловості та підприємництва, суспільства на шляху інноваційно-технологічного розви-
тку, що формуватиме технологічну інтеграцію в державному регулюванні інвестиційного забез-
печення інноваційного розвитку.

Ключові слова: модернізація промисловості, інвестиційно-інноваційне забезпечення, методи, 
механізми, інструменти державного регулювання.

В статье исследованы теоретико-методические аспекты формирования механизмов и инстру-
ментов государственного регулирования инвестиционно-инновационного обеспечения модер-
низации промышленности страны в условиях будущих технико-технологических изменений, 
связанных с проявлениями и действием Четвертой промышленной революции. Определен, 
систематизирован комплекс необходимых механизмов инвестиционно-инновационного обеспе-
чения модернизации промышленности, к которым следует отнести институциональный правовой 
механизм, экономический механизм, организационный механизм и инструментарий по каждому 
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из указанных механизмов. Определена необходимость инициирования и внедрения механизма 
технологической интеграции, которая обеспечивает взаимодействие, координацию, объедине-
ние усилий государства, науки, сферы бизнеса, промышленности и предпринимательства, обще-
ства на пути инновационно-технологического развития, что будет формировать технологическую 
интеграцию в государственном регулировании инвестиционного обеспечения инновационного 
развития.

Ключевые слова: модернизация промышленности, инвестиционно-инновацинное обеспече-
ние, методы, механизмы, инструменты государственного регулирования.

The article examined theoretical and methodical aspects of formation of the system of mechanisms 
and tools of State regulation of investment and innovation ensuring the modernization of industries 
in the country in terms of future technical and technological changes associated the manifestations 
and the influence of the fourth industrial revolution. Found that State regulation is done through func-
tional mechanisms and their comprehensive implementation, interaction with the use of a wide range of 
instruments for each of the common mechanisms that are the tools of direct action and tools of indirect 
prolonged time of action aimed at obtaining good results in the long term. Discovered that the tools of 
State regulation of investment-innovative software focused both on the use of traditional tools of State 
regulation in providing innovative development: initiating and accepting State programs, placing public 
orders, technical regulation of innovation activity and new instrumentation associated with the features 
of information and digital technology to provide active and stimulating introduction and increase the 
efficiency of the innovation and investment. Defined and organized complex of necessary systemic 
mechanisms of investment and innovation ensuring the modernization of industries which include: 
institutional legal mechanism, economic mechanism and organizational mechanism and tools for each 
of these mechanisms and reveal the action, signs and instruments of the new mechanism which will 
ensure technological integration and is necessary in the State regulation of investment software inno-
vative development and modernization of industry in conditions of transition to the fourth industrial rev-
olution. Identified the need for initiating and implementing a mechanism for technological integration 
that provides interaction, coordination, combining the efforts of the State, scientific, business, industry 
and entrepreneurship, society on the way innovation and technological development.

Key words: modernization of industry, investment and innovative software, methods, mechanisms, 
tools of State regulation.

Постановка проблеми. В сучасних еконо-
мічних умовах уряди та бізнес-середовище 
провідних країн світу демонструють готовність 
до майбутніх структурних технологічних змін 
пов’язаних зі впливом та дією Четвертої про-
мислової революції, формулюють концепту-
альні засади, приймають програми та здійсню-
ють відповідні зміни, корегування державної 
промислової політики та механізмів держав-
ного регулювання. Національна економічна 
система за наявних умов значного техніко-тех-
нологічного відставання від провідних країн 
світу потребує формування адаптованих ефек-
тивних механізмів та інструментів державного 
регулювання процесів модернізації промисло-
вої та їх інвестиційного інноваційного забез-
печення, що є сьогодні необхідною умовою 
сталого ефективного економічного розвитку. 
Отже, обґрунтування й формування сучасних 
механізмів та інструментів державного регу-
лювання в цій сфері є першочерговими завдан-
нями впровадження комплексної модернізації 
промисловості, а також розбудови та онов-
ленні вітчизняної економічної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню дослідження й формування системи 
механізмів та інструментів державного регу-
лювання інвестиційно-інноваційного забезпе-

чення модернізації промисловості присвячено 
праці провідних світових та вітчизняних науков-
ців, зокрема роботи Г. Андрощука, В. Бабаєва, 
Є. Вилгіна, В. Гусєва, М. Кондрашова, М. Лати-
ніна, О. Лукашова, С. Майстро, І. Макаренко, 
П. Сокуренко, І. Сергеева, Г. Третяка.

Масштабність та глибина очікуваних тех-
ніко-технологічних змін в економіці країни та 
її промисловості, пов’язаних з модернізацією, 
відсутність єдності позицій щодо дослідження 
теоретико-методичних аспектів формування 
системи механізмів та інструментів держав-
ного регулювання інвестиційно-інноваційного 
забезпечення модернізації промисловості, а 
також відсутність єдиного спільного бачення 
комплексу механізмів та інструментарію необ-
хідних для забезпечення інвестиційно-іннова-
ційного розвитку промисловості залишають 
поле для дій та потребують проведення подаль-
ших наукових досліджень.

Метою статті є дослідження теоретико-
методичних аспектів формування системи 
механізмів та інструментів державного регу-
лювання інвестиційно-інноваційного забез-
печення модернізації промисловості країни в 
умовах майбутніх техніко-технологічних змін, 
пов’язаних з проявами та дією Четвертої про-
мислової революції.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи механізми державного регулю-
вання, О. Лукашов визначає наявність та дію 
нормативно-правового механізму, що є інте-
грованою сукупністю елементів, які складають 
законодавчу базу формування та реалізації 
державної політики, тобто самих нормативно-
правових документів та механізмів їх упро-
вадження, а також дотримання норм чинного 
законодавства; адміністративно-інституцій-
ного механізму, спрямованого на провадження 
та координацію діяльності в здійсненні пере-
творень; фінансово-економічний механізм, що 
створює умови для відтворення та розвитку, 
зростання конкурентних позицій [1, с. 79–81]. 
Таким чином, державне регулювання здійсню-
ється через зазначені функціональні механізми 
та їх комплексне впровадження, взаємодію із 
застосуванням широкого кола інструментарію 
за кожним із зазначених механізмів, що є як 
інструментами безпосередньої дії, так й інстру-
ментарієм непрямої пролонгованої у часі дії, 
спрямованої на отримання якісних результатів 
у тривалій перспективі.

Досліджуючи та визначаючи методи держав-
ного регулювання, Г. Третяк формулює їх як 
способи впливу держави на сфери економіки 
задля створення та забезпечення необхідних 
умов її діяльності та ефективного функціону-
вання, говорячи про необхідність застосування 
правової групи як системи законів та законо-
давчих актів, що регламентують діяльність у 
певній сфері; адміністративних методів, що 
здійснюють безпосередній прямий вплив на 
функціонування таких сфер, як державне 
адміністрування, державні замовлення, нор-
мативні вимоги, сертифікація, ліцензування, 
квотування; економічних методів, заснованих 
на впровадженні фінансових та матеріальних 
стимулів активування діяльності, до яких нале-
жать бюджетно-податкова, грошово-кредитна 
політика, фінансова політика, економічне про-
гнозування та планування [2, с. 20–22]. Зазна-
чимо, що застосування тих чи інших методів у 
державному регулюванні інвестиційно-іннова-
ційного забезпечення потребує системності у 
відборі, структуруванні інструментів за кожною 
з визначених груп методів, що, безумовно, є 
основними групами та мають застосовуватися 
комплексно. Проте інструментарій методів 
повинен враховувати особливості необхідності 
стимулювання впровадження інноваційних 
змін знизу вгору та мати інструментарій стиму-
лювання інноваційно-інвестиційних процесів 
безпосередньо на рівні галузей промисловості 
та окремих підприємств, колективів, особис-
тостей. Відповідно, необхідним є комбінування 
методів прямої та непрямої стимулюючої дії, 

а також формування відповідного інвестицій-
ного середовища підприємства, стимулювання 
інноваційної активності та ініціатив.

Інструментарій державного регулювання 
інвестиційно-інноваційного забезпечення 
ґрунтовно досліджений у численних працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців [3, с. 38; 
4, с. 3; 5, с. 112], де акцентовано увагу на засто-
суванні як традиційних інструментів держав-
ного регулювання у забезпеченні інновацій-
ного розвитку, так і нового інструментарію, 
пов’язаного з можливостями інформаційних 
та цифрових технологій в активуванні та сти-
мулюванні впровадження й зростання ефек-
тивності інноваційної діяльності та її інвести-
ційного забезпечення.

Так, згідно з М. Латиніним, С. Майстро, 
В. Бабаєвим [6, с. 261–282], інструментами 
нормативно-правового механізму є Консти-
туція України, кодекси та закони України, акти 
центральних та місцевих органів влади, про-
грами реформ, національні проекти та інші 
документи, що визначають та регламентують 
діяльність в інноваційно-інвестиційній сфері. 
Інструментарій адміністративно-інституцій-
ного механізму передусім спрямований на 
забезпечення ефективного функціонування 
структур та інститутів; організацію співпраці 
держави, наукової сфери та бізнесу у ство-
ренні, комерціалізації, та просуванні іннова-
цій; підготовку та перепідготовку кадрів, необ-
хідних для забезпечення інноваційної сфери та 
потреб сучасного розвитку економіки; проти-
дію корупції, налагодження систем державного 
адміністрування та розвиток електронного 
врядування тощо. Інструментами економіч-
ного регулювання є пряме державне інвесту-
вання, прийняття та фінансування цільових 
програм розвитку, грошово-кредитне, подат-
кове, цінове, антимонопольне регулювання 
тощо [7, с. 262–263]. Зазначимо, що наведений 
перелік інструментів державного регулювання 
є лише найбільш застосованою частиною тієї 
чисельності інструментів та засобів, що вико-
ристовуються, проте він дає змогу системно, 
відповідно до застосованих механізмів та їх 
практичної реалізації, забезпечити державне 
регулювання в різних системах та сферах 
функціонування економіки.

У дослідженні державного управління інно-
ваційними процесами та впровадження дер-
жавної інноваційної політики В. Гусєва інстру-
ментами управління є способи практичної 
реалізації управлінських впливів через меха-
нізм управління [8, с. 461]. Отже, інструмен-
тами є ті засоби, що використовуються для 
досягнення визначеної мети та є окремими 
цілеспрямованими діями об’єкта управління. 
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Так, інструментами прямого впливу держав-
ного регулювання інноваційно-інвестицій-
ного забезпечення, згідно з дослідженням 
цього науковця, є прийняття законодавчих 
актів в інноваційній сфері, ініціювання та при-
йняття державних цільових інвестиційних та 
інноваційних програм, централізоване ціно-
утворення, розміщення державних замовлень 
на випуск інноваційної продукції, прийняття 
нормативів регулювання інноваційно-інвес-
тиційної діяльності, надання сертифікатів, 
ліцензування, квотування та технічне регулю-
вання регламентування інноваційної діяль-
ності. Водночас доцільними є застосування 
інструментів непрямої дії, зокрема надання 
податкових пільг на інвестування інноваційної 
сфери, надання пільг для суб’єктів інноваційної 
діяльності, прийняття законодавчих норм, що 
стимулюють інноваційну діяльність [9, с. 209; 
10, с. 120]. Отже, комплекс інструментів, що 
пропонується, передбачає активування та дію 
адміністративного, організаційного механізму 
та механізму технічного регулювання з інстру-
ментарієм як регламентування, стандартиза-
ції, так і застосування економічних непрямих 
методів через прийняття законодавства щодо 
сприяння інноваційній активності, створення 
сприятливого податкового, фінансово-кре-
дитного, інвестиційного середовища, здатного 
стимулювати, підтримувати та розвивати інно-
ваційну діяльність.

Дослідження та узагальнення теоретичних 
методологічних напрацювань та практичного 
емпіричного досвіду у вивченні механізмів та 
інструментарію державного регулювання інвес-
тиційно-інноваційного забезпечення, модерні-
зації промисловості дали змогу виявити та сис-
тематизувати комплекс механізмів державного 
забезпечення, а саме інституційно-правовий, 
економічний та організаційний механізми та 
інструментарій їх практичної реалізації в дер-
жавному регулюванні й забезпеченні інвести-
ційної активності та інноваційного розвитку.

Так, інституційно-правовий механізм спря-
мований на формування та прийняття в норма-
тивно-правовій базі необхідних законодавчих 
актів усіх рівнів та формування інститутів, що 
матують повноваження та функції управління 
й державного регулювання у сфері інвести-
ційно-інноваційної діяльності. Інструментарієм 
цього механізму слід визначити формування 
нормативно-правової бази інвестиційно-інно-
ваційної діяльності; прийняття концепції, стра-
тегії інноваційного розвитку, програм модер-
нізації промисловості, інноваційного розвитку, 
державних цільових, секторальних програм, 
формування та дію інститутів державного 
управління інноваційною діяльністю; розвиток 

ринкових та неформальних суспільних інститу-
тів підтримки інновацій.

Наступним є економічний механізм, що 
створює сприятливі, стимулюючі фінансово-
економічні умови для інвестиційного забез-
печення інноваційного розвитку. Ефективним 
інструментарієм його реалізації можуть бути 
інструменти та засоби податкової, митної, 
фінансової, кредитної політики; надання подат-
кових пільг та особливих умов; розміщення 
державних замовлень на проведення НДДКР та 
інноваційну продукцію, а також надання послуг; 
розподіл державних інвестицій; надання суб-
венцій, дотацій; надання державних гарантій; 
пільги за кредитами на інновації; зниження 
облікової ставки НБУ, надання субсидій, подат-
кових канікул та інші інструменти як прямої, так 
і непрямої дії.

Невід’ємною складовою комплексу управ-
ління є застосування організаційного меха-
нізму, функціонування якого забезпечує 
організаційно-розпорядчі дії щодо розбудови, 
регулювання, адміністрування інноваційних 
процесів та формування НІС країни, її інфра-
структури. Зазначений механізм має широкий 
інструментарій: від державного ініціювання та 
формування Національних інноваційних сис-
тем (НІС) до розбудови та підтримки функціо-
нування й розвитку інноваційної інфраструк-
тури. До його активних інструментів відносять 
адміністрування інноваційних процесів; при-
йняття стандартів, нормативів; ліцензування 
впровадження інструментів програмно-цільо-
вого планування та програмного підходу до 
інвестиційного забезпечення інноваційного 
розвитку, планування та впровадження інно-
вацій через реалізацію інноваційних проек-
тів та програм; формування та забезпечення 
державного замовлення на підготовку та 
перепідготовку кадрів у сферах інноваційної 
діяльності та впровадження, менеджменту 
інновацій; розвиток електронного адміністру-
вання; публічне адміністрування державного 
регулювання інвестиційного забезпечення 
інноваційної сфери.

Таким чином, державне регулювання реа-
лізується через комплекс зазначених механіз-
мів та інструментів державного регулювання, 
а їх структурованість та системність впрова-
дження забезпечують не тільки ефективність, 
але й додатковий синергетичний ефект їх 
застосування. Проте в аспектах інвестиційного 
забезпечення інноваційного розвитку зазна-
чені механізми та інструментарій, на нашу 
думку, не є достатніми, оскільки невирішеним 
залишається питання технологічного інтегру-
вання взаємодії у створенні та промисловому 
впровадженні, просуванні інновацій держави 
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щодо наукової сфери, освітньої сфери, біз-
несу та промисловості, підприємницької сфери 
та суспільства, що є кінцевими споживачами 
інноваційних здобутків, а саме продуктів та 
технологій, та безпосередніми учасниками 
інноваційних та інвестиційних процесів.

Відповідно, у сфері інвестиційного забез-
печення інноваційного розвитку необхідними 
є ініціювання та впровадження механізму тех-
нологічної інтеграції, що забезпечує взаємодію, 
координацію, об’єднання зусиль держави, нау-
кової сфери, бізнесу (промисловості та підпри-
ємництва), суспільства на шляху інноваційно-
технологічного розвитку.

Зазначимо, що інструментарієм механізму 
технологічної інтеграції є визначення пріори-
тетних, відповідно до структури та потенціалу 
національної промисловості та умов і засад 
Четвертої промислової революції, ключових 
стратегічних для країни напрямів інновацій-
ного розвитку промисловості та загалом еко-
номіки; прийняття Державної концепції та 
цільових програм техніко-технологічної модер-
нізації промисловості відповідно до принци-
пів та засад Четвертої промислової революції; 
прийняття, фінансування та реалізація програм 
розвитку, спрямованих на цифровізацію еко-
номіки та застосування інформаційних техно-
логій, що забезпечуватимуть практичну реа-
лізацію процесів формування взаємозв’язків 
інтеграції та кооперації у забезпеченні прак-
тичної реалізації інвестиційного забезпечення 
інноваційного розвитку; прийняття промисло-
вої політики на засадах кластерного підходу; 
ініціювання державних програм та розбудова 
інноваційно-виробничих кластерів зі стимулю-

ванням та розвитком кооперації у створенні, 
впровадженні та інвестуванні інноваційної 
діяльності; розбудова інфраструктури та кому-
нікацій, необхідних для інноваційного розвитку 
та впровадження цифрової економіки; розви-
ток венчурного фінансування, необхідного для 
залучення та використання внутрішніх джерел 
інвестування інноваційної діяльності; форму-
вання механізмів державного, приватного, сус-
пільного партнерства як у процесі створення 
та впровадження інновацій, так і в процесі вен-
чурного інвестування інноваційної діяльності; 
державне ініціювання, підтримка та розвиток 
спеціальних зон інноваційної технологічної 
активності.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнення дослідження механізмів та інстру-
ментів державного регулювання дало змогу 
виявити та систематизувати комплекс необ-
хідних системних механізмів інвестиційно-
інноваційного забезпечення модернізації 
промисловості до яких слід віднести інститу-
ційно-правовий механізм, економічний меха-
нізм, організаційний механізм та інструмента-
рій за кожним із зазначених механізмів.

Визначено необхідність ініціювання та впро-
вадження механізму технологічної інтеграції, 
що забезпечує взаємодію, координацію, об’єд-
нання зусиль держави, науки, сфери промисло-
вості та підприємництва, суспільства на шляху 
інноваційно-технологічного розвитку, що 
забезпечуватиме технологічну інтеграцію та є 
необхідним у державному регулюванні інвести-
ційного забезпечення інноваційного розвитку 
та модернізації промисловості в умовах пере-
ходу до Четвертої промислової революції.
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