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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасне суспільство знаходиться на тій стадії 

свого розвитку, незмінними компонентами якої стають широке застосування 
досягнень науки і техніки, зокрема інформаційних технологій, посилення інно-
ваційної складової в економіці, розвиток наукомістких галузей виробництва, 
глобалізація та інтернаціоналізація досліджень, зростання глобальної конкуре-
нції на ринках, де основною продукцією є інноваційні та наукомісткі товари і 
послуги. За таких умов ключовим завданням стає дотримання належного рівня 
науково-технологічної безпеки держави, а, отже, і її економічної безпеки у ці-
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лому. Актуальність проблеми забезпечення науково-технологічної безпеки як 
визначального компонента економічної незалежності та конкурентоспромож-
ності національної економіки зумовила активізацію досліджень у даному на-
прямі. Слід відзначити значний науковий доробок у сферах інноваційного роз-
витку, впливу науково-технологічної діяльності на рівень, темпи та механізм 
економічного зростання, рівень  економічної  безпеки діяльності  суб’єктів гос-
подарювання та економіки країн у цілому таких  видатних вітчизняних і зару-
біжних учених: І. Ансофф, І. Бінько, А. Гальчинський, В. Геєць, Л. Гитман, 
В. Гриньова, С. Глазьєв, Б. Данилишин, Дж. Джонк, М. Денисенко, Я. Жаліло, 
М. Эклунд, В. Зомбарт, О. Кириченко, М. Єрмошенко, М. Крондратьєв, 
А. Кінах, 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 науко-
во-технологічної безпеки як компонента економічної безпеки держави потре-
бують більш глибокого дослідження та висвітлення, і є перспективним і актуа-
льним напрямом для подальшої  наукової розробки. 

Метою даної роботи є визначення сутності та дослідження теоретичних засад 
формування науково-технологічної безпеки як компонента економічної  безпе-
ки держави, а також аналіз сучасного стану науково-технологічної  безпеки 
України. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Інновації є одним із визначаль-
них чинників ефективності виробництва товарів і послуг, їх якості, а отже, під-
вищення конкурентоспроможності на ринку. Збільшення видатків на НДДКР, 
переорієнтація значної їх частки з військових на цивільні цілі, необхідність 
зниження негативних наслідків промислового розвитку в глобальному масшта-
бі (екологічні проблеми) та на національному рівні (збільшення безробіття, за-
гострення соціальних проблем), економічна експансія ТНК і загострення кон-
курентної боротьби призводять до актуалізації формування належного рівня 
науково-технологічної безпеки держави як однієї з визначальних складових на-
ціональної економічної безпеки та основних передумов досягнення високого 
конкурентного статусу країни на світовій арені. 

Здійснюючи оцінку національної економічної безпеки, необхідно виділяти 
такі її основні складові: 

1. Економічна незалежність, що полягає у здійсненні ефективного держав-
ного контролю над національними ресурсами, а також здатності використову-
вати національні конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі 
країни у міжнародних економічних відносинах. 

2. Стабільність національної економіки, що характеризується стійкістю та 
надійністю усіх складових економічної системи, належним захистом усіх форм 
власності, гарантіями для ефективної підприємницької діяльності, здатністю 
стримувати дестабілізуючі фактори. 

3. Здатність до саморозвитку і прогресу, йдеться про спроможність самос-
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тійно реалізовувати і захищати національні економічні інтереси, проводити ре-
гулярну модернізацію виробництва, здійснювати ефективну інвестиційну та ін-
новаційну політику, формувати людський капітал країни. 

Національна економічна безпека досягається шляхом впровадженням спіль-
ної державної політики, яка підкріплена системою скоординованих заходів, 
спрямованих на запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам. Без зазначеної 
політики неможливо домогтися виходу національної економіки з кризи, змуси-
ти працювати механізм регулювання економічної ситуації, створити ефективні 
механізми соціального захисту населення. 

Формування належного рівня економічної безпеки країни покладено на ком-
плексну систему, що має цілу низку напрямів. Основними складовими націона-
льної економічної безпеки є: макроекономічна, зовнішньоекономічна, фінансо-
ва, інвестиційна, науково-технологічна, виробнича, енергетична, соціальна, де-
мографічна і продовольча. 

Предметом даного дослідження виступає саме науково-технологічна безпека. 
Попри досить вагомий науковий доробок у сфері дослідження науково-
технологічного компоненту національної економічної безпеки, на сьогодні й 
досі існує певна невизначеність щодо даного поняття. Так, Законом України 
«Про основи національної безпеки України» [3] визначено однією зі складових 
економічної безпеки безпеку науково-технологічної сфери. Згодом в науковій 
літературі поряд із зазначеною категорією починає вживатися термін «іннова-
ційна безпека» [7; 11; 12], а також «технологічна безпека» [6], при чому нерідко 
дані поняття вживаються як тотожні, хоча дехто з науковців схильні виокрем-
лювати їх як самостійні складові економічної безпеки [13]. Отже, можна від-
значити наявність певної категоріальної невизначеності науково-
технологічного компоненту економічної безпеки, що ускладнює її факторний 
аналіз. На нашу думку, по відношенню до національної економічної безпеки на 
макрорівні доцільно виділяти науково-технологічну безпеку. Інноваційна скла-
дова у свою чергу характеризує відповідний стан безпеки на мікрорівні, тим 
самим виступаючи вже підсистемою науково-технологічної безпеки. Таким чи-
ном, вважаємо найбільш прийнятним таке визначення науково-технологічної 
безпеки – це стан науково-технологічного та виробничого комплексів націона-
льної економіки, що забезпечує належне відтворення національної інноваційної 
системи; здатність до генерування позитивних якісних зрушень в економіці, до-
сягнення та підтримки міжнародної конкурентоспроможності країни; спромож-
ність протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам, а також гарантувати дер-
жавну незалежність за рахунок власних інтелектуальних і технологічних ресур-
сів. 

Аналізуючи проблеми національної економічної безпеки, передусім необ-
хідно відзначити проблему ідентифікації й оцінки рівня загроз пріоритетним 
національним інтересам, їх взаємозв’язок, а також визначення сумарного потен-
ціалу та закономірності у системі «національні інтереси – загрози». 
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Загрозами економічній безпеці є фактори, які прямо або опосередковано 
унеможливлюють (ускладнюють) реалізацію національних економічних інте-
ресів, перешкоджаючи стійкому розвитку економіки, а також наражають на не-
безпеку державну незалежність і добробут нації. Загрози економічній безпеці 
України набули перманентного характеру, формуючи її критичний стан за пе-
реважною більшістю основних критеріїв, що підтверджує оцінка рівня еконо-
мічної безпеки України. На належному рівні знаходяться лише фінансова та 
продовольча безпеки, макроекономічна безпека трохи вища за нижнє порогове 
значення, безпека зовнішньоекономічної та енергетичної сфер знаходяться на 
рівні нижнього порогового значення, інші чотири сфери перебувають у небез-
печній зоні [11]. Тому першочерговим завданням вітчизняної економічної сис-
теми на сьогодні є створення надійних механізмів блокування і попередження 
економічних загроз, що забезпечить її стабільність і стійкий розвиток. 

Дослідження науково-технологічного компоненту економічної безпеки дає 
можливість виділити такі загрози: 
 внутрішні: втрата пріоритетів науково-технологічної політики; руйну-

вання науково-технологічного потенціалу (особливо у сфері фундаментальної 
науки); зниження ефективності впровадження результатів науково-технічної 
діяльності у контексті реалізації національних інтересів; збільшення науково-
технологічного розриву; відтік наукових розробок і наукових кадрів за кордон; 
 зовнішні: руйнація міжнародного науково-технологічного співробітницт-

ва; відтік наукових кадрів із пріоритетних галузей науки і техніки; зростання 
масштабів науково-технологічної розвідки зарубіжних держав, міжнародних 
організацій і мультинаціональних корпорацій. 

Науково-технологічна безпека, виступаючи самостійним видом безпеки, тіс-
но пов’язана з такими сферами як: інноваційна, економічна, політична, інфор-
маційна, соціальна, екологічна, а тому не може розвиватися окремо від них і 
безпосередньо залежить від рівня безпеки даних сфер. У свою чергу науково-
технологічний компонент має зворотній вплив на всі інші сфери безпеки, що 
також мають залежність від нього.  

В умовах всеохоплюючого загальносвітового процесу глобалізації надзви-
чайно гостро постає питання адекватної оцінки рівня економічної безпеки дер-
жави, зокрема її науково-технологічного компоненту. Тому конче необхідним є 
наукове обґрунтування відбору відповідних індикаторів і їх критеріїв для фор-
мування коректної оцінки рівня поточного і прогнозованого стану економічної 
безпеки країни. Особливої уваги сьогодні потребує вдосконалення теоретико-
методологічного обґрунтування критеріїв відбору відповідних показників та 
нормування їх значень. Дуже часто в концепціях економічної безпеки не приді-
ляється належної уваги інерційним явищам, що зумовлені особливостями еко-
номічного 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 перифе-
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рії. А при оцінці безпеки транзитивних економік не приділяється належної ува-
ги особливостям національної економіки, параметрам тіньового сектору, впли-
ву інвестиційних і науково-технологічних процесів на рівень економічної без-
пеки. Тобто на сьогодні відсутня абсолютно адекватна універсальна методоло-
гія оцінки економічної безпеки держави, що знижує достовірність результатів, 
отриманих при застосуванні певної методики. 

Справедливої критики зазнала й офіційна методика оцінювання рівня еконо-
мічної безпеки в Україні, що застосовувалася до листопада 2013 р. [7]. Головні 
недоліки даної методики зосереджені в логічній та математичній площинах і 
стосувалися доцільності використання певних індикаторів, а також особливос-
тей нормування значень показників, яке відбувалося шляхом визначення серед-
нього арифметичного на основі результатів нормування показників за двома рі-
зними методиками (перший – за одним діапазоном, другий – за п’ятьма діапа-
зонами), що є некоректним. Також значного викривлення додавало і штучне 
округлення нормалізованого індикатора в діапазоні оптимальних значень (при-
рівнювання до 1) та за межами порогових значень (прирівнювання до 0), що 
призводить до  втрати інформації та порушує безперервність функції інтеграль-
ного індексу. Щодо науково-технологічної безпеки, то згідно до зазначеної ме-
тодики при її оцінці застосовувалися індикатори, які є поверховими ознаками 
інноваційності та відображають не науково-технологічний розвиток, а лише по-
тенціал, тобто ступінь спроможності й готовності економічних суб’єктів до ін-
новаційної діяльності. 

Нова методика розрахунку рівня економічної безпеки (затверджена 
29.10.2013 р.) [8] враховує недоліки попередньої методики щодо особливостей 
нормування значень індикаторів. По-перше, процес нормалізації зведено до 
єдиної методики з виокремленням трьох типів індикаторів залежно від еконо-
мічного змісту:  

тип С – стимулятори, тобто існує прямий зв’язок між показником-
стимулятором та інтегральною оцінкою компонента економічної безпеки; 

тип В – дестимулятор, коли наявний зворотній зв’язок між індикатором та 
інтегральною оцінкою відповідної безпеки; 

тип А – змішаний тип, коли показник до певного свого значення є стимуля-
тором, а при подальшому зростанні перетворюється на дестимулятор відповід-
ного субіндексу економічної безпеки. 

Щодо показників рівня безпеки науково-технологічної сфери, то всі вони за 
своєю економічною природою є стимуляторами. Даною методикою пропону-
ється комплексна оцінка інвестиційно-інноваційної безпеки України, що дає 
змогу визначити стан економічного середовища державі, яке стимулює інвесто-
рів вкладати капітал у розширення вітчизняного виробництва, сприяє розвитку 
високотехнологічного виробництва, інтеграції науково-технологічної та вироб-
ничої сфер з метою зростання ефективності, поглиблення спеціалізації зі ство-
рення продукції з високою часткою доданої вартості.  
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У Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України визначено чіткі критерії щодо належного рівня всіх її компонентів, які 
було встановлено за допомогою таких методів як: аналоговий метод (порівнян-
ня з аналогічними країнами, оптимальним вважається значення індикатора в 
країнах-еталонах); законодавчо-нормативний критерій (критичні та оптимальні 
рівні затверджуються нормативно-правовими актами держави чи спеціалізова-
ними міжнародними організаціями); метод експертних оцінок. Діапазон харак-
теристичних значень кожного індикатора, відповідно і науково-технологічної 
безпеки, вимірюється від 0 до 1 (або 0-100%) та поділяється на п’ять інтервалів 
(1): 

 (1) 

де y0 – значення індикатора, що характеризується як мінімальне або абсолютно 
небезпечний рівень і дорівнює 0; yкрит – значення індикатора характеризується як 
критичний рівень, рівень відповідної безпеки дорівнює 0,2, або 20%; yнебезп – зна-
чення індикатора визначається як небезпечний рівень, рівень безпеки дорівнює 
0,4, або 40%; yнездв – незадовільний рівень певної складової економічної безпеки, 
який дорівнює 0,6, або 60%; yздв – задовільний рівень значення індикатора, рівень 
безпеки відповідної сфери дорівнює 0,8, або 80%; yопт – значення індикатора від-
повідає оптимальному, а рівень безпеки дорівнює 1, або 100% [8]. 

Якщо виокремити науково-технологічний компонент економічної безпеки, 
згідно вказаної методики, та оцінити відповідні його індикатори, отримаємо до-
волі невтішні результати. Вкрай незадовільним є рівень одного з визначальних 
показників науково-технологічної безпеки – фінансування сфери НДДКР з 
держбюджету. Більше половини показників знаходиться в небезпечній зоні, а 
кількісний склад наукових кадрів взагалі перебуває нижче критичного рівня 
свого значення (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Індикатори стану науково-технологічної безпеки  

України за 2012 р. (розраховано автором на основі [2, 4, 5, 8, 9, 10]) 
 

Індикатор, одиниці виміру Хкрит Хнебезп Хнездв Хздв Хопт Хі Рівень 
безпеки 

питома вага обсягу виконаних наукових 
і науково-технічних робіт у ВВП, % 

0,5 1 1,5 2 3 0,8 0,2 

відношення витрат на наукові та науко-
во-технічні роботи за рахунок держбю-

джету до ВВП 

0,2 0,3 0,5 0,75 1 0,33 0,4 

чисельність співробітників, які викону-
вали науково-технічні роботи, до зага-
льної чисельності зайнятого населення 

(на 1 тис. осіб) 

5 10 13 17 22 4,3 0 

питома вага підприємств, що впрова-
джували інновації у загальній кількості 

промислових підприємств 

5 10 15 25 35 13,6 0,4 
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питома вага реалізованої інноваційної 
продукції у загальному обсязі промис-

лової продукції,  % 

3 7 15 20 25 3,3 0,2 

відношення експорту роялті, ліцензій-
них, комп’ютерних, інформаційних пос-
луг, наукових і конструкторських роз-

робок, послуг в архітектурній, інженер-
ній та ін. технічних галузях до ВВП, % 

0,4 0,6 0,8 1 1,5 1,09 0,8 

 
На сучасному етапі розвитку світового господарства значна частина країн 

знаходиться на перехідному етапі до шостого технологічного укладу, що харак-
теризується передусім безперервним інноваційним процесом. За різними експе-
ртними оцінками, від 50% до 90% зростання валового внутрішнього продукту в 
розвинених країнах формується за рахунок високих технологій. Однак в Украї-
ні, не дивлячись на певні зусилля, інноваційний прорив таки не відбувається, 
країна продовжує знаходитися на периферії світової економіки. Частка вітчиз-
няних інноваційно-активних підприємств в загальній кількості промислових пі-
дприємств останніми роками помірно зростає, і на початок 2013 року становила 
17,4%, проте цей показник є у рази нижчим від рівня розвинених країн, а підп-
риємства, які впроваджували інноваційну продукцію склали усього 13,6% від 
загальної кількості промислових підприємств [5].  

Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промис-
лової становить лише 3,3% [2], що ж до частки України у світовому високотех-
нологічному експорті, то даний показник взагалі є вкрай низьким – близько 
0,18%, що відповідає в середньому 4,1 млрд. дол. США на рік. При цьому поте-
нціал вітчизняного експорту високотехнологічної продукції є більшим і оціню-
ється 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 ін-
новаційної моделі розвитку національної економіки, зокрема через формування 
локальних інноваційних об’єднань. У задовільній зоні науково-технічної безпе-
ки знаходиться лише один показник, що характеризується відношення експорту 
роялті, ліцензійних, комп’ютерних, інформаційних послуг, наукових і констру-
кторських розробок, послуг в архітектурній, інженерній та ін. технічних галузях 
до ВВП, значний стрибок у 2012 р. даному показнику забезпечили передусім 
комп’ютерні послуги, експорт яких протягом року зріс на 50%, склавши 5,9% 
від загального експорту послуг України у 2012 р. [4]. 

Оцінювання рівня науково-технологічного компоненту економічної безпеки 
здійснюється за формулою, за якою визначаються інтегральні індекси складо-
вих економічної безпеки (2): 

 
(2) 

де Іm –  агрегований показник m-ї сфери економічної безпеки (в нашому випа-
дку – науково-технологічної); di  – ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь вне-
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ску і-го показника в інтегральну оцінку науково-технологічного компоненту 
економічної безпеки; yi – нормалізована оцінка і-го індикатора [8]. 

Провідні фахівці Національного інституту стратегічних досліджень розроби-
ли власну методику визначення рівня економічної безпеки країни [11], у якій 
обґрунтовують необхідність використання для визначення інноваційної безпеки 
таких індикаторів: рівень видатків на науково-технічні роботи, % від ВВП; 
темп науково-технологічного прогресу, % за рік; рівень фінансування іннова-
ційної діяльності, % від ВВП; питома вага спеціалістів, що виконують науково-
технічні роботи, осіб на 1000 зайнятих, %; питома вага підприємств, що займа-
лися інноваційною діяльністю, у загальній кількості промислових підприємств, 
%; питома вага підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості 
промислових підприємств, %; питома вага підприємств, що реалізовували інно-
ваційну продукцію, у загальній кількості промислових підприємств, %; питома 
вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої про-
мислової продукції, %. Адаптація даної методики через визначення рівня еко-
номічної безпеки України також підтверджує критичний стан її науково-
технологічного компоненту, який у в цьому випадку тотожній інноваційній 
безпеці (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка інтегральних індексів економічної та інноваційної 
безпеки України в період 2000-2014* рр. [11] 

*2014 р. – прогнозні дані. 
Незадовільний рівень науково-технологічної безпеки України формують такі 

нагальні проблеми як: критично низький рівень видатків на науково-технічні 
роботи; від’ємні темпи науково-технологічного прогресу; скорочення чисель-
ності спеціалістів, що виконують науково-технічні роботи; мала питома вага 
інноваційно активних підприємств; незначна частка реалізованої інноваційної 
продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції. Як свідчать 
результати наведеного оцінювання, динаміка інтегрального індексу економіч-
ної безпеки України повторює основний тренд свого науково-технологічного 
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компоненту, а її рівень перебуває нижче нижнього порогового значення, збере-
ження даної тенденції прогнозується і на поточний 2014 рік.  

ВИСНОВКИ. Проведене дослідження дає підстави для констатації факту від-
сутності в Україні мотиваційних умов активізації та ресурсного забезпечення 
інноваційних процесів, а також існування досить потужних інерційних чинни-
ків науково-технологічного розвитку, що актуалізує загрози науково-
технологічній безпеці. Ігнорування даної ситуації має у своїй перспективі поте-
нційну загрозу втрати міжнародної конкурентоспроможності національної еко-
номіки, поглиблення технологічного розриву. 

Багаторічний досвід розвитку провідних країн світу демонструє неспромож-
ність ринкових механізмів щодо самостійного забезпечення належного рівня 
ефективності національної економіки та її міжнародної конкурентоспроможно-
сті. Надзвичайно важливим в даному контексті є формування належного меха-
нізму державного регулювання економічних процесів. А тому на сьогодні у сві-
ті немає жодної країни з високорозвиненою економікою, де держава ухилилася 
б від регулювання та стимулювання науково-технологічної діяльності. Органи 
державної влади і органи місцевого самоврядування в Україні мають сформува-
ти ефективний механізм спрямування інвестицій до сектору науково-
технологічних розробок, а також забезпечити належні умови його функціону-
вання, а саме:  
 належний рівень ресурсного забезпечення (кадрового, фінансового, тех-

нічного, інституціонального тощо), яке є визначальним у спроможності систе-
ми до генерування інновацій;  
 формування ефективної системи мотивацій для всіх суб’єктів інновацій-

ного процесу (розробка, впровадження, використання інновацій), що визначає 
здатність системи до сприйняття (абсорбування) інновацій. 
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPONENT  
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The essence of the concept «economic security of the state» was defined. Category «scientific 

and technological safety» specification was offered, and also the analysis of influence of level of 
scientific and 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 scientific and 
technological 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 a scientific and technological component of economic se-
curity of Ukraine are designated. 

Key words: scientific and technological safety, economic security, innovative activity.  
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