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Розглянуто основні проблеми забезпечення інноваційної безпеки Україні, 

проаналізовано зміст поняття «інноваційна безпека»  у широкому та вузькому змісту,  на 

основі офіційних статистичних даних розраховані основні показники науково-технічного та 

інноваційного розвитку за 2011-2017 рр. в Україні, виявлено тенденцію та визначено заходи 

для подолання деструктивних процесів неефективного використання науково-технічних 

знань і розробок у процесі створення інновацій. 

The main problems of providing Ukrainian innovation security, the content of the concept of 

"innovation safety" in the broad and narrow sense, are considered, on the basis of official statistics, 

the main indicators of scientific and technological and innovation development for 2011-2017 in 

Ukraine were determined, a tendency was identified and measures were taken to overcome it. 

destructive processes of inefficient use of scientific and technical knowledge and developments in 

the process of creating innovations. 

Рассмотрены основные проблемы обеспечения инновационной безопасности Украины, 

проанализировано содержание понятия «инновационная безопасность» в широком и узком 

содержания, на основе официальных статистических данных рассчитаны основные 

показатели научно-технического и инновационного развития за 2011-2017 гг. В Украине, 

выявлена тенденция и определены меры по преодолению деструктивных процессов 
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неэффективного использования научно-технических знаний и разработок в процессе 

создания инноваций. 
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В умовах поглиблення глобальної фінансово-економічної та політичної нестабільності 

проблеми забезпечення інноваційної безпеки Україні набувають особливої гостроти. 

Проблеми інноваційної безпеки країн і регіонів в даний час недостатньо вивчені. Не існує 

однозначного розуміння інноваційної безпеки. В одному випадку вона по суті прирівнюється 

до науково-технічної безпеки і під нею розуміється сукупність умов в науковій і технічній 

сферах, що забезпечують виконання вимог національної безпеки [1]. Однак при цьому 

підході зміст поняття «інноваційна безпека» помітно звужується, і за його межами 

виявляється такий важливий елемент інноваційної діяльності, як процес виробництва нових 

товарів і послуг. В іншому випадку інноваційна безпека розглядається гранично широко – як 

безпека держави в галузі промисловості, науково-технічній і інноваційній сферах [2]. 

Науково-технічний та інноваційний розвиток країни є складним багаторівневим 

процесом, який залежить від безлічі факторів. Ефективність інноваційного розвитку країни 

залежить від ефективності функціонування різних видів економічної діяльності, освіти, 

науки, державного управління, промисловості та інших [3]. 

У зв'язку з цим оцінка науково-технічного та інноваційного розвитку вимагає 

застосування методів інтегральної оцінки, зокрема, багатовимірної середньої. Для 
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інтегральної оцінки науково-технічного та інноваційного розвитку України 

використовується метод багатомірної середньої, яка дозволяє здійснити інтегральну оцінку 

науково-технічного та інноваційного розвитку підприємств, видів економічної діяльності, 

регіонів України та рівень інноваційного розвитку економіки в динаміці. Метод реалізується 

за допомогою виявлення та нормування з еталонним значенням стимуляторів і 

дестимуляторів досліджуваних процесів. 

Для оцінки інтегрального індексу науково-технічного розвитку обрані стимулятори, 

тобто показники, які надають позитивний вплив на інтегральний показник: питому вагу 

витрат державного бюджету на науку у ВВП, кількість спеціалістів, які виконують науково-

технічні роботи на 1000 чоловік, співвідношення фундаментальних досліджень, прикладних 

досліджень, науково-технічних розробок і послуг. Дані показники обрані для розрахунку 

індексу науково-технічного розвитку, т. к. питому вагу витрат державного бюджету на науку 

у ВВП показує рівень активності держави у функціонуванні науково-технічної діяльності 

країни. 

Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи на 1000 осіб показує, що 

для перетворення науково-технічних розробок в інноваційний продукт, привабливий для 

інвестора, виробника і покупця, в даний час наукові організації та установи не мають 

достатньою кількістю кваліфікованих фахівців, здатних забезпечити процес передачі 

результатів наукових досліджень і розробок для їх освоєння у виробництві і подальшою 

комерціалізацією , і це багато в чому обумовлює слабкий вплив науково-технічної сфери на 

реальний сектор економіки. Співвідношення фундаментальних досліджень, прикладних 

досліджень, науково-технічних розробок і послуг показує пропорційність або диспропорцію 

у співвідношенні даних видів робіт. 

В таблиці представлені основні показники науково-технічного та інноваційного 

розвитку за 2011-2017 рр. в Україні, розраховані на основі офіційних статистичних даних [3]. 
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Таблиця. Показники науково-технічного та інноваційного розвитку України за 2011-2017 рр.. 

Рік 

Кількість 
наукових 

організацій 
виконують 

наукові 
дослідження 
і розробки, 

од. 

Число 
наукових 

працівників 
на 1000 чол 

Витрати 
на 

виконання 
науково-
технічних 

робіт, 
млрд. грн. 

Питома 
вага витрат 
державного 

бюджету 
на 

виконання 
науково-
технічних 
робіт, % 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в 
загальному 

обсязі 
промислової 

продукції, 
% 

Питома вага 
підприємств, 

що 
впроваджують 

інновації, в 
загальній 
кількості 

промислових 
підприємств, 

% 
2011 1510 2,2 4,4 0,38 6,5 11,9 
2012 1452 2,1 5,2 0,37 6,7 11,2 
2013 1404 2,1 6,1 0,39 6,7 14,2 
2014 1378 2,0 8,0 0,41 5,9 13,0 
2015 1340 2,0 7,8 0,37 3,9 12,8 
2016 1303 1,9 9,0 0,34 3,8 13,8 
2017 1255 1,8 10,3 0,35 3,8 16,2 

 

Як видно з таблиці, спостерігається тенденція всіх показників науково-технічного та 

інноваційного розвитку, крім незначного збільшення витрат на науково-технічні роботи і 

питомої ваги підприємств, які впроваджують інновації. У середньому щороку за період 2011-

2017 рр. обсяг фінансування науково-технічних робіт в середньому щорічно збільшувався на 

1,6 млрд. грн. або на 17,8 %. Питома вага витрат державного бюджету на виконання науково-

технічних робіт за досліджуваний період знизився на 0,03 п. п. і в 2017 р. склав 0,35 %. Для 

гарантії науково-технічної безпеки країни значення показника повинно бути в межах 1,7-2 % 

[2].  

Значення вказаного показника в 2017 р. в 5 разів нижче гранично допустимого 

значення, що говорить про наявність технологічної небезпеки для країни, яка пов'язана з 

посиленням залежності від імпорту нових технологій і готової продукції високих переділів. 

В той же час науково-технічна, фундаментальна і прикладна діяльність у сфері науки та 

інновацій мають стати одними з пріоритетних напрямів фінансування в нашій країні, а 

питома вага витрат державного бюджету на виконання науково-технічних робіт повинен 
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збільшуватися як в абсолютному вираженні, так і в динаміці, для зменшення залежності від 

зовнішнього припливу знань і технологій. 

Таким чином, в умовах сучасної дезорганізації в інноваційному секторі держава 

повинна взяти на себе інтегруючу роль для подолання деструктивних процесів 

неефективного використання науково-технічних знань і розробок у процесі створення 

інновацій. Серйозною проблемою є також брак державного фінансування науково-дослідних 

розробок, що перешкоджає їх розвитку та поширення [4; 5]. 
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