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ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 

ВИКЛИКІВ 

 
Анотація. У статті визначено сутність та ключові складники економічної безпеки 

держави. Запропоновано уточнення категорії «інноваційна безпека», здійснено аналіз 

впливу рівня науково-технологічного та інноваційного розвитку держави на 

забезпечення належного рівня економічної безпеки. Проаналізовано фактори, що 

визначають стан інноваційної безпеки України; визначено головні загрози економічній 

безпеці в науково-технологічній сфері. Обґрунтовано основні напрями державної 

політики щодо формування умов для ефективного розвитку інноваційного складника 

економічної безпеки України. 

Ключові слова: інноваційна безпека, економічна безпека, науково-технологічна 

сфера, інтегральний індекс інноваційної безпеки, інноваційна діяльність. 

Summary. The essence of the concept «economic security of the state» was defined. 

Category «innovative safety» specification was offered, and the analysis of influence of level 

of scientific, technological and innovative development of the state on providing worthy level 

of economic security was carried out. Research of factors, which define a condition of 

innovative safety of Ukraine, was conducted; the main threats of economic security in 

scientific and technological sector are revealed. The main directions of a state policy of 

providing conditions for an optimum level of development of an innovative component of 

economic security of Ukraine are designated. 

Key words: innovative safety, scientific and technological sphere, economic security, 

integral index of innovative safety, innovative activity.  

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток світового господарства 

характеризують такі незмінні компоненти, як широке застосування 

досягнень науки і техніки, зокрема інформаційних технологій, посилення 

інноваційного складника в економіці, розвиток наукомістких галузей 

виробництва, глобалізація та інтернаціоналізація досліджень, зростання 

глобальної конкуренції на ринках, де основною продукцією є інноваційні 

та наукомісткі товари і послуги. За таких умов ключовим завданням стає 

дотримання належного рівня національної інноваційної безпеки.  

Аналіз останніх досліджень. Актуальність проблеми забезпечення 

інноваційної безпеки як визначального компонента економічної 

незалежності та конкурентоспроможності національної економіки 

зумовила активізацію досліджень у цьому напрямі. Варто відзначити 

значний науковий доробок у сферах інноваційного розвитку, впливу 

науково-технологічної діяльності на рівень, темпи та механізм 

економічного зростання таких видатних вітчизняних і зарубіжних учених: 

І.Ансофф, І.Бінько, Л.Гитман, В.Гриньова, С.Глазьєв, Б.Данилишин, 
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Дж.Джонк, М.Денисенко, Я.Жаліло, М.Еклунд, В.Зомбарт, О.Кириченко, 

М.Єрмошенко, П.Портер, А.Томпсон, А.Сухоруков, В.Семиноженко, 

О.Олейніков, Л.Федулова, М.Фрідмен, В.Федоренко, Ф.Хайек, 

Й.Шумпетер та ін. Разом з тим, незважаючи на велику кількість 

досліджень та публікацій, питання національної інноваційної безпеки в 

умовах глобальних викликів потребують більш глибокого дослідження та 

висвітлення і є перспективним і актуальним напрямом для подальшої 

наукової розробки. 

Формулювання цілей наукової праці. Метою цієї роботи є 

визначення сутності та дослідження теоретичних засад формування 

інноваційної безпеки національної економіки в умовах глобальних 

викликів, а також аналіз сучасного стану рівня інноваційної безпеки 

України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інновації є одним з 

визначальних чинників ефективності виробництва товарів і послуг, їх 

якості, а отже, підвищення конкурентоспроможності на ринку, що 

спричиняє актуалізацію формування належного рівня інноваційної 

безпеки. 

Здійснюючи оцінку національної економічної безпеки, необхідно 

виділяти такі її основні складники: економічна незалежність, стабільність 

національної економіки, здатність до саморозвитку і прогресу. Основними 

компонентами національної економічної безпеки є: макроекономічна, 

зовнішньоекономічна, фінансова, інноваційно-інвестиційна, виробнича, 

енергетична, соціальна, демографічна і продовольча безпеки. 

Предметом цього дослідження є саме інноваційна безпека. На 

сьогодні й досі існує певна невизначеність щодо цього поняття. Так, 

Законом України «Про основи національної безпеки України» [3] 

визначено одним зі складників економічної безпеки безпеку науково-

технологічної сфери. Згодом у науковій літературі поряд із зазначеною 

категорією починає вживатися термін «інноваційна безпека» [7; 12; 13], а 

також «технологічна безпека» [6], причому нерідко ці поняття вживаються 

як тотожні, хоча дехто з науковців схильні виокремлювати їх як 

самостійні складники економічної безпеки [14]. Отже, можна відзначити 

наявність певної категоріальної невизначеності інноваційної безпеки, що 

ускладнює її факторний аналіз. На нашу думку, інноваційну безпеку варто 

визначати як стан науково-технологічного та виробничого комплексів 

національної економіки, що забезпечує належне відтворення національної 

інноваційної системи; здатність до генерування позитивних якісних 

зрушень в економіці, досягнення та підтримки міжнародної 

конкурентоспроможності країни; спроможність протистояти внутрішнім і 

зовнішнім загрозам, а також гарантувати державну незалежність за 

рахунок власних інтелектуальних і технологічних ресурсів. 

Аналізуючи проблеми національної економічної безпеки, передусім 

необхідно відзначити проблему ідентифікації й оцінки рівня загроз 
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пріоритетним національним інтересам, їх взаємозв’язок, а також 

визначення сумарного потенціалу та закономірності в системі 

«національні інтереси — загрози». 

Дослідження інноваційної безпеки дає можливість виділити такі 

загрози: 

- внутрішні: втрата пріоритетів науково-технологічної політики; 

руйнування науково-технологічного потенціалу (особливо у сфері 

фундаментальної науки); зниження ефективності впровадження 

результатів науково-технічної діяльності в контексті реалізації 

національних інтересів; збільшення науково-технологічного розриву; 

відтік наукових розробок і наукових кадрів за кордон; 

- зовнішні: руйнація міжнародного науково-технологічного 

співробітництва; відтік наукових кадрів із пріоритетних галузей науки і 

техніки; зростання масштабів науково-технологічної розвідки зарубіжних 

держав, міжнародних організацій і мультинаціональних корпорацій. 

В умовах глобальних викликів надзвичайно гостро постає питання 

адекватної оцінки рівня економічної безпеки держави, зокрема її 

інноваційного компонента. Дуже часто в концепціях економічної безпеки 

не приділяється належної уваги інерційним явищам, що зумовлені 

особливостями економічного розвитку, а також асиметричністю 

міжнародних економічних зв’язків. Поза увагою залишається і феномен 

деформації економічних циклів, який має прояв у різних траєкторіях 

циклів розвинутих країн та країн периферії. Тобто на сьогодні відсутня 

абсолютно адекватна універсальна методологія оцінки рівня економічної 

безпеки держави, що знижує достовірність результатів. 

Справедливої критики свого часу зазнала й офіційна методика 

оцінювання рівня економічної безпеки в Україні, що застосовувалася до 

листопада 2013 р. [7], де як індикатори використовувалися поверхневі 

ознаки інноваційності, що відображають не науково-технологічний 

розвиток, а лише його потенціал. Нова методика розрахунку рівня 

економічної безпеки (від 29.10.2013 р.) [8] враховує недоліки попередньої. 

Цією методикою пропонується комплексна оцінка інвестиційно-

інноваційної безпеки України, що дає змогу визначити стан економічного 

середовища, яке стимулює інвесторів вкладати капітал у розширення 

вітчизняного виробництва, сприяє розвитку високотехнологічного 

виробництва, інтеграції науково-технологічної та виробничої сфер з 

метою зростання ефективності, поглиблення спеціалізації зі створення 

продукції з високою часткою доданої вартості; а також чіткі критерії щодо 

належного рівня всіх її компонентів. Діапазон характеристичних значень 

кожного індикатора вимірюється від 0 до 1 та поділяється на п’ять 

інтервалів (1): 

 (1) 

де y0 – абсолютно небезпечний рівень відповідного компонента економічної 

безпеки, який дорівнює 0; 
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yкрит – критичний рівень, рівень відповідної сфери безпеки дорівнює 0,2; 

yнебезп – небезпечний рівень, рівень безпеки дорівнює 0,4; 

yнездв – незадовільний рівень безпеки, який дорівнює 0,6; 

yздв – задовільний рівень безпеки дорівнює 0,8;  

yопт – оптимальний рівень безпеки дорівнює 1 [8]. 

Оцінювання рівня інноваційного складника економічної безпеки 

здійснюється за формулою, за якою визначаються інтегральні індекси 

складників економічної безпеки (2): 

. (2) 
де Іін - агрегований показник інноваційної сфери економічної безпеки; 

di - ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску і-го показника в інтегральну 

оцінку інноваційного складника економічної безпеки; 

yi – нормалізована оцінка і-го індикатора [8]. 

Якщо виокремити інноваційний компонент економічної безпеки 

згідно з вказаною методикою та оцінити відповідні його індикатори, 

отримаємо досить невтішні результати. Вкрай незадовільним є рівень 

одного з визначальних показників – фінансування сфери НДДКР з 

держбюджету. Більше половини показників перебуває в небезпечній зоні, 

а кількісний склад наукових кадрів – взагалі нижче критичного рівня свого 

значення (табл. 1). 

Таблиця 1 

Індикатори стану інноваційної безпеки України за період 2011-2016 рр. 

Індикатор, одиниці виміру 

нормалізовані показники 
Значення 

вагового 

коефіцієнта 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

питома вага обсягу виконаних 

наукових і науково-технічних робіт 

у ВВП, % 
0,296 0,3 0,28 0,26 0,248 0,192 0,1628 

відношення витрат на наукові та 

науково-технічні роботи за рахунок 

держбюджету до ВВП 
0,38 0,43 0,43 0,32 0,22 0,16 0,1481 

чисельність співробітників, які 

виконували науково-технічні 

роботи, до загальної чисельності 

зайнятого населення (на 1 тис. осіб) 

0,228 0,22 0,208 0,2 0,2 0,24 0,1454 

питома вага підприємств, що 

впроваджували інновації у загальній 

кількості промислових підприємств 
0,4 0,544 0,516 0,484 0,604 0,634 0,1909 

питома вага реалізованої 

інноваційної продукції у загальному 

обсязі промислової продукції, % 
0,24 0,215 0,215 0,167 0,093 0,113 0,1936 

відношення експорту роялті, 

ліцензійних, комп’ютерних, 

інформаційних послуг, наукових і 

конструкторських розробок, послуг 

в архітектурній, інженерній та ін. 

технічних галузях до ВВП, % 

0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,1592 

Інтегральний індекс інноваційної 

безпеки 
0,379 0,417 0,423 0,387 0,363 0,382 - 

Джерело: авторські розрахунки на основі [2;4;5;8;9;10]. 
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На сучасному етапі розвитку світового господарства значна частина 

країн перебуває на перехідному етапі до шостого технологічного укладу, 

що характеризується передусім неперервним інноваційним процесом, а 

зростання ВВП у розвинених країнах, за різними експертними оцінками, 

від 50% до 90% формується за рахунок високих технологій. Україна все 

ще на периферії світової економіки. Частка вітчизняних інноваційно 

активних підприємств у загальній кількості промислових останніми 

роками помірно зростає і в 2016 р. становила 18,9%, проте цей показник є 

у рази нижчим від рівня розвинених країн, а підприємства, які 

впроваджували інноваційну продукцію, становили лише 16,6% від 

загальної кількості промислових підприємств [5].  

Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції постійно зменшувалася до 1,4% у 2015 р., хоча у 

2016 р. відбулось незначне зростання до 1,52% [2]. Для порівняння, 

світовий стандарт цього показника після 2011 р. закріпився на рівні 10% 

(США, Німеччина, Японія). Щодо частки України у світовому 

високотехнологічному експорті, то цей показник взагалі є вкрай низьким – 

близько 0,18%, що відповідає в середньому 4,1 млрд дол. США на рік. При 

цьому потенціал вітчизняного експорту високотехнологічної продукції є 

більшим, і оцінюється близько 10-15 млрд дол. США, або 0,3-0,5% 

світового експорту [1]. Але для його ефективної реалізації вкрай 

необхідною є розбудова та активізація інноваційної моделі розвитку 

національної економіки, зокрема через формування локальних 

інноваційних мереж. У задовільній зоні інноваційної безпеки перебуває 

лише один показник, що характеризується відношенням експорту роялті, 

ліцензійних, комп’ютерних, інформаційних послуг, наукових і 

конструкторських розробок, послуг в архітектурній, інженерній та ін. 

технічних галузях до ВВП. Значний стрибок у 2012 р. цьому показнику 

забезпечили, насамперед, комп’ютерні послуги, експорт яких, за 

авторськими розрахунками на основі офіційних статистичних даних, 

протягом року зріс на 50%, становлячи 5,9% від загального експорту 

послуг України у 2012 р., а у 2017 р. – уже 25% [2; 4]. 
Провідні фахівці Національного інституту стратегічних досліджень 

розробили власну методику визначення рівня економічної безпеки країни 

[12]. Адаптація цієї методики через визначення рівня економічної безпеки 

України також підтверджує критичний стан її науково-технологічного 

компонента, який у цьому випадку тотожний інноваційній безпеці (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка інтегральних індексів економічної та інноваційної 

безпеки України в період 2000-2020
*
 рр.  

*2017-2020 рр. – прогнозні дані. 

Джерело: побудовано автором на основі: [11; 12] 

 

Незадовільний рівень інноваційної безпеки України формують такі 

нагальні проблеми: критично низький рівень видатків на науково-технічні 

роботи; від’ємні темпи науково-технологічного прогресу; скорочення 

чисельності спеціалістів, що виконують науково-технічні роботи; мала 

питома вага інноваційно активних підприємств; незначна частка 

реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції. Як свідчать результати наведеного оцінювання, 

динаміка інтегрального індексу економічної безпеки України повторює 

основний тренд свого інноваційного компонента, а її рівень перебуває 

нижче нижнього порогового значення, збереження цієї тенденції 

прогнозується і на поточний 2018 рік.  

Висновки. Проведене дослідження дає підстави для висновків щодо 

відсутності в Україні мотиваційних умов активізації та ресурсного 

забезпечення інноваційних процесів, а також існування досить потужних 

інерційних чинників науково-технологічного розвитку, що актуалізує 

загрози інноваційній безпеці. Ігнорування цієї ситуації має у своїй 

перспективі потенційну загрозу втрати міжнародної 

конкурентоспроможності національної економіки, поглиблення 

технологічного розриву.  

Світовий досвід країн-лідерів демонструє неспроможність ринкових 

механізмів щодо самостійного забезпечення належного рівня ефективності 
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національної економіки та її міжнародної конкурентоспроможності. Тому 

органи державної влади й місцевого самоврядування в Україні мають 

сформувати ефективний механізм спрямування інвестицій до сектора 

науково-технологічних розробок, а також забезпечити належні умови його 

функціонування, а саме:  

- достатній рівень ресурсного забезпечення (кадрового, фінансового, 

технічного, інституціонального тощо), яке є визначальним у здатності 

системи до генерування інновацій;  

- формування ефективної системи мотивацій для всіх суб’єктів 

інноваційного процесу (розроблення, упровадження, використання 

інновацій), що визначає здатність системи до сприйняття (абсорбування) 

інновацій. 
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СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ США В УМОВАХ ЗМІН 

ГЛОБАЛЬНОГО БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Анотація. У статті проаналізовано розвиток Стратегії національної безпеки 

США як одного з ключових доктринальних документів, що висвітлює бачення 

адміністрації держави сучасних загроз безпеці Америки та шляхів протидії ним, 

національних інтересів та зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів Америки в 

цілому. Здійснено порівняльний аналіз Стратегій національної безпеки 2010 та 2015 

років. На основі цього аналізу досліджено наступність та можливі відмінності 

бачення ролі Сполучених Штатів Америки у світовому безпековому середовищі 

адміністрацією нового президента США Дональда Трампа та місце України в 

політиці безпеки та оборони США. 

Ключові слова: США, Стратегія національної безпеки, зовнішня політика, 

національна безпека, національні інтереси, лідерство.  

Summary. The article analyzes the development of the National Security Strategy of the 

USA as one of the key doctrinal documents, which highlights the state’s vision of modern 


