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Розглянуто поняття інноваційної безпеки у сучасному розвитку України, загрози, 

які можуть похитнути стабільність та стійкість економічної безпеки держави,  а також 

наведені шляхи зниження або усунення одних з головних чинників загрози. 
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Рассмотрено понятие инновационной безопасности на современном этапе развития 

Украины, угрозы, которые могут пошатнуть стабильность и устойчивость экономической 

безопасности государства, а также приведены пути снижения или устранения одних из 

главных факторов угрозы. 

Ключевые слова: инновационная безопасность, инновация, экономическая 

безопасность. 

The concept of innovative safety in the modern development of Ukraine is considered, 

threats that can shake the stability and stability of economic security of the state, as well as ways 

of reducing or eliminating some of the main factors of the threat are given. 

Key words: innovation safety, innovation, economic security. 

 

На сьогодні, стан інноваційної безпеки є балансом результативності, що 

планується досягнути при запроваджені інноваційного проекту, загроз та небезпеки 

пов’язаних з науково-технічними розробками, станом технологій та технологічним рівнем 

на якому знаходиться підприємство та його готовністю до втілення таких розробок та 

технологій. 

Інноваційна безпека є основною складовою національної та економічної безпеки 

країни [1]. Також, можна стверджувати, що розвиток інноваційної безпеки – це стан 

підприємства, який спрямований на розширення можливостей та впровадження інновацій, 

підтримку усіх науково-технічних потенціалів, є результатом розповсюдження інновацій в 

усіх сферах. 
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Сучасний етап розвитку України характеризується низкою загроз стабільності, 

стійкості економічної безпеки держави. Серед таких загроз заниження рівня 

конкурентоспроможності товарів та послуг на вітчизняному та зовнішньому ринках, яке 

призводить до сповільнення темпів зростання валового національного продукту та 

зменшення обсягів діяльності, а через це й ефективності в галузях економіки [2]. 

Головною причиною цього є череда загроз такої діяльності, зокрема в реальному 

секторі вітчизняної економіки. 

Головні напрями посилення інноваційної безпеки України повинні бути спрямовані 

на усунення загроз і використання наявних можливостей, інноваційного потенціалу (табл. 

1.1) 

Таблиця 1.1 Загрози інноваційної безпеки та їх мінімізація (узагальнено автором на основі 

[3-6]) 

Тип загрози Ознаки прояву Шляхи зниження чи усунення 

Виробничі 

1. Слабкий розвиток 
інноваційної 
інфраструктури та низький 
рівень трансферу 
технологій 
2. Відсутність системного 
підходу до розвитку 
інноваційної сфери. 

1. Розвиток технологій подвійного 
призначення. 
2. Стимулювати створення технологій, 
конкурентоздатних на світових ринках і 
здатних стати основою формування 
інноваційної економіки. 
3. Потенціал освоєння внутрішнього 
ринку високотехнологічної продукції. 4. 
Стимулювати розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Ресурсні 

1. Міграція науковців і 
спеціалістів. 
2. Старіння наукових кадрів 
3. Недостатня кількість 
спеціалістів з інноваційної 
діяльності. 
4.Недостатність джерела 
фінансового забезпечення. 

1. Підвищити оплату праці в науковій та 
інноваційній сферах. 
2. Створити умови для зберігання  
наукової праці. 
3. Залучати більше фінансової підтримки 
інноваційної діяльності через 
розширення та зростання міжнародного 
співробітництва. 

Інфраструктурні 

1.Нерозвиненість 
інноваційної 
інфраструктури.  
2. Недостатньо захищенні 
права інтелектуальної 
власності. 

1.Підсилити координації між органами 
управління інноваційною сферою та 
чітко виконувати  державні стратегії та 
програми. 
2. Розвиток державного партнерства в 
інноваційній сфері. 
3. Здійснювати системний моніторинг 
рівня інноваційної безпеки і аналіз 
загроз. 

Зовнішньоекономічні 

1. Відставання України в 
розвитку інноваційної 
безпеки. 
2. Залежність від імпорту. 

1.Активна участь у міжнародних 
коопераціях та інноваційних проектах. 
2.Стимулювати інноваційно- 
спрямованих іноземних інвестицій. 
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Отже, безпека інноваційного розвитку є основною із складових національної 

безпеки країни. Для усунення усіх цих загроз пропонується здійснювати оцінювання, 

розроблення і реалізації управлінських заходів на його основі. 

Стратегічними завданнями забезпечення інноваційної безпеки України мають бути 

формування прогресивних пропорцій між розвитком ресурсів інноваційної сфера та 

інноваційним потенціалом посилення координації та взаємодії між елементами 

національної інноваційної системи. 
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