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У статті запропоновано систему форму-
вання та подальшої реалізації інвестиційного 
ресурсу як ключового фактору структурної 
модернізації економіки країни. Запропоновано 
концепцію реалізації інвестиційного ресурсу 
структурної модернізації економіки, охарак-
теризовано її основні складові. Доведено 
необхідність створення інвестиційної плат-
форми реалізації інвестиційного ресурсу 
структурної модернізації економіки як під-
ґрунтя для досягнення найбільшого еконо-
мічного ефекту від інвестиційного забезпе-
чення структурних перетворень. Основними 
підсистемами платформи повинні стати 
інституційне середовище, організаційно-
правова сфера, соціальна сфера, фінансове 
середовище, господарське середовище. Роз-
роблено модель платформи інвестиційного 
ресурсу структурної модернізації економіки 
та алгоритм її реалізації. На основі зазначе-
ної моделі інвестиційної платформи доціль-
ною є побудова системи забезпечення фор-
мування та реалізації інвестиційного ресурсу 
структурної модернізації економіки України.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний 
ресурс, інвестиційна платформа, націо-
нальна економіка, структурна модернізація 
економіки.

В статье предложена система фор-
мирования и дальнейшей реализации 

инвестиционного ресурса как ключевого 
фактора структурной модернизации эко-
номики страны. Предложена концепция 
реализации инвестиционного ресурса 
структурной модернизации экономики, 
охарактеризованы ее основные составля-
ющие. Доказана необходимость создания 
инвестиционной платформы реализации 
инвестиционного ресурса структурной 
модернизации экономики как основы для 
достижения наибольшего экономического 
эффекта от инвестиционного обеспече-
ния структурных преобразований. Основ-
ными подсистемами платформы должны 
стать институционная среда, органи-
зационно-правовая сфера, социальная 
сфера, финансовая среда, хозяйственная 
среда. Разработаны модель платформы 
инвестиционного ресурса структурной 
модернизации экономики и алгоритм ее 
реализации. На основе указанной модели 
инвестиционной платформы целесоо-
бразным является построение системы 
обеспечения формирования и реализации 
инвестиционного ресурса структурной 
модернизации экономики Украины.
Ключевые слова: инвестиции, инвестици-
онный ресурс, инвестиционная платформа, 
национальная экономика, структурная 
модернизация экономики.

The system of forming and further realization of investment resource as a key factor of structural modernization of economy of country is proposed in 
the article. The conception of realization of investment resource of structural modernization of economy is offered and described its basic constituents. 
The necessity of creation of investment platform of realization of investment resource of structural modernization of economy as soil is well-proven for 
the achievement of most economic effect from the investment providing of structural transformations. The basic subsystems of platform must become: 
institutional sphere, organizationally legal sphere, social sphere, financial sphere, economic field. The investment resource of structural modernization of 
economy should be understood as the system of specific elements, which is able to provide the organization of managed control system. It is presented 
as an aggregate of financial, material and technical, intellectual and informatively legal elements which a national economy has in the order and which 
are used for providing of investment development of country. Offered definition will enable completer and more expressly to engulf essence and terms of 
realization of investment development in the context of structural modernization of economy of the country. The model of platform of investment resource 
of structural modernization of economy and algorithm of its realization is developed. On the basis of the noted model of investment platform expedient is a 
construction of the system of providing of forming and realization of investment resource of structural modernization of economy of Ukraine. On providing 
of modernization of economy of country reverse intercommunications have a fundamental influence between forming of investment resource, enterprise 
sector, public institutes and actions of public authorities, in relation to initiator and realization of structural changes in the economy of country. On this basis 
the well-proven necessity of development of mechanism of structural modernization of economy of country, that allows to carry out effective mobilization it 
financial, scientifically technological and organizationally economic backlogs with the purpose of providing the dynamic ascending the vector of economic 
development in the conditions of decision of tasks modernization.
Key words: investments, investment resource, investment platform, national economy, structural modernization of economy.

СИСТЕМНІ КОНЦЕПТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕСУРСУ 
СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
SYSTEM CONCEPT OF REALIZATION OF INVESTMENT RESOURCE  
OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF ECONOMY

Постановка проблеми. Україна перебуває 
перед об’єктивною необхідністю активізації ство-
рення конкурентоздатних господарських систем, 
модернізації та реконструкції діючих господар-
ських структур, забезпечення диверсифікації капі-
талу підприємств щодо інноваційно орієнтованих 
структурних перетворень.

З огляду на це визначення логічним є твер-
дження про відповідну роль інвестиційного 
ресурсу структурної модернізації економіки. Під 
інвестиційним ресурсом структурної модернізації 
економіки розуміємо систему специфічних еле-
ментів, яка здатна забезпечувати самоорганізацію 
регульованої системи управління.

Саме такою узгодженою взаємодією взаємо 
обумовлюється ефект синергії, що визначає 
роль та місце інвестиційного ресурсу в управ-
лінні інноваційним розвитком економіки в контек-
сті інноватики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання трактування інвестиційного ресурсу 
та його ролі в розвитку інноваційних процесів 
висвітлені в працях таких вітчизняних та закор-
донних вчених, як І.А. Бланк [1], М.І. Бондар [2], 
Ю.Н. Воробйов, О.Н. Воробйова [3], А.П. Дука [4], 
О.О. Клокар [5], І.М. Кобушко [6], Т.В. Майорова 
[7], А.В. Череп [8], Й. Шумпетер [9]. Питанням сут-
нісного наповнення та функціональної складової 
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інвестиційного ресурсу присвячено чимало праць 
вітчизняних та зарубіжних науковців, проте неви-
рішеною залишається деталізація процесу реалі-
зації інвестиційного ресурсу, тим більше в контек-
сті структурної модернізації економіки.

Постановка завдання. Метою статті є науково-
практична концептуалізація процесу формування 
інвестиційного ресурсу структурної модернізації 
економіки України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під інвестиційним ресурсом структурної модер-
нізації економіки розуміємо систему специфічних 
елементів, яка здатна забезпечувати самоор-
ганізацію регульованої системи управління. Він 
представлений як сукупність фінансових, мате-
ріально-технічних, інтелектуальних та інфор-
маційно-правових елементів, які має у своєму 
розпорядженні національна економіка та які вико-
ристовуються для забезпечення інвестиційного 
розвитку країни. Запропонована дефініція дасть 
змогу повніше й чіткіше охоплювати сутність та 
умови реалізації інвестиційного розвитку в контек-
сті структурної модернізації економіки країни.

Фундаментальний вплив на забезпечення 
модернізації економіки країни мають зворотні 
взаємозв’язки між формуванням інвестиційного 
ресурсу, підприємницьким сектором, публічними 
інститутами та діями органів державної влади 
щодо ініціації та реалізації структурних зрушень в 
економіці країни. На цій основі доведена необхід-
ність розроблення механізму структурної модер-
нізації економіки країни, що дає змогу здійснити 

ефективну мобілізацію її фінансових, науково-тех-
нологічних та організаційно-економічних резервів 
задля забезпечення динамічного висхідного век-
тору економічного розвитку в умовах вирішення 
завдань модернізації (рис. 1, 2).

З огляду на це запропоновано поняття «меха-
нізм реалізації структурної модернізації еконо-
міки», під яким слід розуміти систему заходів 
нормативного та регулятивного характеру, вжиття 
яких здійснюється суб’єктами структурної полі-
тики держави шляхом використання відповідних 
інструментів задля забезпечення взаємозв’язку 
між її елементами та їхнього впливу на інвестицій-
ний розвиток країни.

Для більш чіткої побудови механізму реалізації 
інвестиційного ресурсу структурної модернізації 
економіки важливим є визначення ключових век-
торів та кінцевої мети як результату структурних 
перетворень (рис. 2).

Визначено концептуальні основи конструк-
тивістської парадигми структурних перетворень 
через визначення основними імперативами 
гуманізацію технологій, розвиток інвестиційних 
кластерів, екологізацію суспільства, інтеграцію у 
глобальний інвестиційний простір, формування 
податкових преференцій, що, на відміну від наяв-
них, визначають основні напрями світового інвес-
тиційного розвитку та розширюють просторові 
межі поширення технологічних укладів і сприяють 
синхронізації структурних зрушень на основі іден-
тифікації напрямів формування інвестиційного 
ресурсу України в перспективі (рис. 3).
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Рис. 1. Фінансові та організаційні ресурси, що визначають рівень  
інвестиційного ресурсу та конкурентної сфери,  

а також національної безпеки економіки

Джерело: складено автором
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Виходячи з наведених напрямів реалізації, 
доцільним вважаємо визначення концептуальних 
основ конструктивістської парадигми структур-
них перетворень через визначення основними 
імперативами гуманізації технологій, розвиток 
інвестиційних кластерів, екологізації суспільства, 
інтеграції в глобальний інвестиційний простір, 
формування податкових преференцій, що, на від-
міну від наявних, визначають основні напрями 
світового інвестиційного розвитку та розширюють 
просторові межі поширення технологічних укладів 

і сприяють синхронізації структурних зрушень на 
основі ідентифікації напрямів формування інвес-
тиційного ресурсу України в перспективі (рис. 4).

У рамках наведеної науково-практичної кон-
цептуалізації були систематизовані теоретико-
методологічні положення, що дало змогу роз-
робити алгоритм реалізації моделі інвестиційної 
платформи інвестиційного ресурсу структурної 
модернізації економіки (рис. 5).

Функціонування інвестиційної платформи має 
реалізуватись через окремі підсистеми, такі як:
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Рис. 2. Вектори реалізації інвестиційного ресурсу соціально-економічної 
системи в процесі досягнення кінцевого економічного результату

Джерело: складено автором

Рис. 3. Середовище формування та реалізації  
інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки

Джерело: розроблено автором
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1) підсистема інституційного середовища, що 
передбачає сукупність основоположних політич-
них, соціальних, юридичних та економічних пра-
вил, що визначають рамки поведінки суб’єктів 
інвестиційного процесу й утворюють базис та 
умови для інноваційного розвитку національної 
економіки;

2) організаційно-правова сфера інвестиційної 
платформи інноваційного розвитку економіки, яку 
можна охарактеризувати як систему методів та 
правил правового характеру й заснованих на них 
механізмів та процесів інноваційно-інвестиційного 
характеру в контексті розвитку національної еко-
номіки;

3) соціальна сфера інвестиційної платформи, 
що має комплекс соціально-економічних завдань, 
пов’язаних із досягненням стабільності функ-
ціонування, економічного зростання, високого 
рівня конкурентоспроможності об’єктів соціальної 
сфери як важливої умови інноваційного розвитку 
економіки;

4) фінансове середовище, що є набором 
фінансових інститутів банківської та парабанків-
ської систем, а також механізмом їх взаємодії в 
процесі перерозподілу тимчасово вільних грошо-
вих коштів у вигляді інвестиційного капіталу;

5) господарське середовище, що містить сис-
тему взаємодії суб’єктів господарювання, які є 
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Рис. 5. Модель інвестиційної платформи реалізації  
інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки

Джерело: розроблено автором
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учасниками інвестиційного процесу, спрямованого 
на інноваційний розвиток національної економіки.

На основі зображеної моделі інвестиційної 
платформи доцільною є побудова системи забез-
печення формування й реалізації інвестиційного 
ресурсу структурної модернізації економіки Укра-
їни (рис. 6).

Деталізація зазначених підсистем та їх призна-
чення дали змогу розробити алгоритм формування 
інвестиційного ресурсу структурної модернізації 
економіки України, діалектика якого зумовлена 
потребою розроблення моделі інвестиційної плат-

форми інвестиційного ресурсу структурної модер-
нізації економіки країни на основі встановлення 
національних пріоритетів модернізації економіки 
та національних пріоритетів інвестиційної діяль-
ності (рис. 7).

У рамках науково-практичної концептуалізації 
систематизовані теоретико-методологічні поло-
ження, що дало змогу розробити алгоритм реалі-
зації моделі інвестиційної платформи інвестицій-
ного ресурсу структурної модернізації економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Укра-
їна перебуває перед об’єктивною необхідністю 

інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки
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Рис. 8. Алгоритм реалізації моделі інвестиційної платформи  
інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки
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активізації створення конкурентоздатних госпо-
дарських систем, модернізації та реконструкції 
діючих господарських структур, забезпечення 
диверсифікації капіталу підприємств щодо інно-
ваційно орієнтованих структурних перетворень. 
Ефектним джерелом матеріального забезпечення 
та стимулом таких перетворень може стати інвес-
тиційний ресурс.

Для отримання належного ефекту щодо інно-
ваційних перетворень доцільно створити інвес-
тиційну платформу реалізації інвестиційного 
ресурсу структурної модернізації економіки, що 
є сукупністю елементів, яка здатна забезпечити 
самоорганізацію системи управління інноваційним 
розвитком економіки і за допомогою синергетич-
ного ефекту забезпечує злагоджену роботу сис-
теми управління та модернізації економіки.

Розроблено алгоритм формування інвести-
ційного ресурсу структурної модернізації еко-
номіки України, діалектика якого зумовлена 
потребою розроблення моделі інвестиційної 
платформи інвестиційного ресурсу структурної 
модернізації економіки країни на основі вста-
новлення національних пріоритетів модернізації 
економіки та національних пріоритетів інвести-
ційної діяльності.
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SYSTEM CONCEPT OF REALIZATION OF INVESTMENT RESOURCE  
OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF ECONOMY

The purpose of the article. The financial crisis played the role of catalyst of modernization for Ukraine, 
impelling to the awareness – both at the level of public consciousness and domestic politics – necessity of 
change of model of economic development on the basis of paradigm of high-quality modernization of country 
on innovative principles. The investment resource has the ponderable role in providing of effective realization 
of modernization reforms. Forming of investment resource is the fundamental parameter of reproductive pro-
cess, which determines possibilities of update of the fixed assets, realization of structural reforms, forming of 
base of steady long-term development of economy.

Methodology. The question of the essence filling and functional constituent of investment resource is 
devote quite a bit labour of domestic and foreign research workers, however unsolved is working out in detail 
of process of realization of investment resource the more so in the context of structural modernization of 
economy.

Results. The primary objective of this work is to make the conceptualization of forming of investment 
resource of structural modernization of economy of Ukraine in modern terms.

The investment resource of structural modernization of economy should be understood as the system of 
specific elements, which is able to provide the organization of managed control system. It is presented as an 
aggregate of financial, material and technical, intellectual and informatively legal elements which a national 
economy has in the order and which are used for providing of investment development of country. Offered 
definition will enable completer and more expressly to engulf essence and terms of realization of investment 
development in the context of structural modernization of economy of the country.

Practical implications. On providing of modernization of economy of country reverse intercommunications 
have a fundamental influence between forming of investment resource, enterprise sector, public institutes 
and actions of public authorities, in relation to initiator and realization of structural changes in the economy of 
country. On this basis the well-proven necessity of development of mechanism of structural modernization of 
economy of country, that allows to carry out effective mobilization it financial, scientifically technological and 
organizationally economic backlogs with the purpose of providing the dynamic ascending the vector of eco-
nomic development in the conditions of decision of tasks modernization.

Value/originality. On providing of modernization of economy of country reverse intercommunications 
have a fundamental influence between forming of investment resource, enterprise sector, public institutes 
and actions of public authorities, in relation to initiator and realization of structural changes in the economy of 
country. On this basis the well-proven necessity of development of mechanism of structural modernization of 
economy of country, that allows to carry out effective mobilization it financial, scientifically technological and 
organizationally economic backlogs with the purpose of providing the dynamic ascending the vector of eco-
nomic development in the conditions of decision of tasks modernization.


