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Статтю присвячено проблемі розбудови механізму інноваційного розвитку, котра значно ак!
туалізувалася в останні роки, оскільки економіка України розвивається під тиском серйозних
криз. Держава не поки що не змогла забезпечити створення умов для реалізації інноваційного
потенціалу. Автор статті висловив думку, що до певної міри така ситуація може бути пояснена
несприятливими зовнішніми та внутрішніми факторами, серед яких він назвав корупцію, недо!
сконалість законодавчої бази, відтоком вчених. На основі аналізу інноваційного розвитку зару!
біжних країн та України у цій роботі зроблено низку науково обгрунтованих висновків. Серед
іншого зазначено, що перехід української економіки до ринкових відносин був досить склад!
ним та породив чимало проблем у системі економічної безпеки. В Україні функціонують інно!
ваційні центри, науково!навчальні центри, інноваційні бізнес!інкубатори, центри інновацій і
трансферу технологій, центри комерціалізації інтелектуальної власності, регіональні центри
науки, інновацій та інформатизації, інноваційно!технологічні кластери, консалтингові фірми,
венчурні фонди тощо. Однак на сьогодні бракує досліджень, які б дозволили осмислити роль
інноваційного розвитку в системі економічної безпеки. Автор виділив основні складові механі!
зму інноваційного розвитку регіону, які включають організаційний, економічний і фінансовий
механізми. Організаційний має забезпечувати появу інновацій, фінансовий — створити умови
для фінансування інноваційної діяльності, а економічний механізм повинен забезпечити про!
цес комерціалізації інновацій та їхній подальший розвиток.
Автор доводить, що в Україні існують можливості інноваційного розвитку. Однак позитивні
тенденції блокуються чималою кількістю негативних факторів. Особливого значення на шляху
до інноваційної економіки набуває модернізація промисловості, транспортної галузі, а також
створення сприятливих умов для інноваційного розвитку економіки. Генезис інновації, на дум!
ку автора, являє собою наслідок об'єктивних тенденцій розвитку і поширення знань у всіх сфе!
рах людської діяльності. Головною функцією інновації є функція вдосконалення факторів ви!
робництва, а отже, інноваційний розвиток є серйозним факторам укріплення економічної без!
пеки країни. Таким чином, ефективність державної політики щодо інновацій може бути значно
підвищена на основі відповідної стратегії.
The article is devoted to the problem of developing the mechanism of innovative development,
which has become much more important in recent years, as Ukraine's economy is developing under
the pressure of serious crises. The state has not yet been able to ensure the creation of conditions
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for the realization of innovation potential. The author of the article expressed the opinion that to
some extent this situation can be explained by unfavorable external and internal factors, among which
he called corruption, imperfection of the legal framework, the outflow of scientists. Based on the
analysis of innovative development of foreign countries and Ukraine in this work a number of
scientifically sound conclusions are made. Among other things, it was noted that the transition of
the Ukrainian economy to market relations was quite difficult and caused many problems in the system
of economic security. In Ukraine, there are innovation centers, research and training centers,
innovation business incubators, innovation and technology transfer centers, intellectual property
commercialization centers, regional centers of science, innovation and informatization, innovation
and technology clusters, consulting firms, venture funds and more. However, today there is a lack of
research that would allow us to understand the role of innovative development in the system of
economic security. The author identified the main components of the mechanism of innovative
development of the region, which include organizational, economic and financial mechanisms.
Organizational should ensure the emergence of innovations, financial — to create conditions for
financing innovation, and the economic mechanism should ensure the process of commercialization
of innovations and their further development.
The author proves that there are opportunities for innovative development in Ukraine. However,
positive trends are blocked by a number of negative factors. The genesis of innovation, according to
the author, is the result of objective trends in the development and dissemination of knowledge in all
spheres of human activity. The main function of innovation is the function of improving the factors of
production, and, consequently, innovative development is a serious factor in strengthening the
economic security of the country. Thus, the effectiveness of public innovation policy can be
significantly increased through an appropriate strategy.

Ключові слова: економічна безпека, інноваційний розвиток, регіон, інноваційна активність.
Key words: economic security, innovative development, region, innovative activity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
У тій чи іншій мірі усім учасникам економічних відно
син іманентне бажання захищати та поліпшувати своє
благополуччя. Це стосується нашої сім'ї, роботи, навко
лишнього середовища та різноманітних проблем, котрі
нам доводиться вирішувати виступаючи у ролі праців
ників, споживачів, інвесторів і т. д. Успішне вирішення
цих проблем зазвичай фіксується масовою свідомістю
у понятті "безпека", хоча навіть експерти, обізнані з еко
номічних проблем, не завжди можуть подати більш
менш осмислене визначення даного поняття.
Проблематика розробки та ефективного викорис
тання інноваційних технологій на мікро і макрорівнях
привертає увагу багатьох вітчизняних дослідників, прак
тиків, урядовців. Напрями досліджень стосуються ок
ремих складових інноваційного механізму, а також його
динаміки загалом.
Проблеми економічної безпеки, пов'язані з іннова
ційним розвитком, значно актуалізувалися практикою,
оскільки у результаті ліберальних реформ в Україні ми
не отримали вільної та конкурентоздатної економічної
системи. Надії на те, що ринок, вільна конкуренція та
особиста зацікавленість економічних агентів автоматич
но зможуть забезпечити розвиток підприємництва та
розбудову заможного суспільства, створять мотивацію
до інвестування та впровадження інновацій, на жаль, не

справдилися. У сучасній ринковій економіці важливу
роль у продукуванні та комерціалізації інновацій відігра
ють спеціальні інститути інноваційного розвитку. В Ук
раїні функціонують інноваційні центри, науково на
вчальні центри, інноваційні бізнес інкубатори, центри
інновацій і трансферу технологій, центри комерціалі
зації інтелектуальної власності, регіональні центри нау
ки, інновацій та інформатизації, інноваційно техно
логічні кластери, консалтингові фірми, венчурні фонди
тощо. Однак на сьогодні бракує досліджень, які б доз
волили осмислити роль інноваційного розвитку в сис
темі економічної безпеки.
Економічні успіхи інноваційно просунутих країн до
водять, що саме інновації є в сучасному світі важливим
рушієм економічного поступу. З огляду на це, актуаль
ність обраної теми не викликає сумнівів. На важливість
дослідження інноваційної динаміки вказує той факт, що
у світовій економіці все більш чітко проявляється
циклічність, зміна періодів інноваційного зростання та
криз, простежується хвилеподібна динаміка інновацій
них показників. Вивчення нових факторів інноваційної
динаміки необхідно для подальшого розвитку еконо
мічної науки. Водночас пояснення інноваційних процесів
нерідко вимагає залучення інституційного підходу. Роз
виток світової економіки залежить від глобальних вик
ликів, що є, на нашу думку, найбільш значущим факто
ром інноваційної динаміки на макрорівні. Активізація
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інноваційної діяльності є необхідною умовою подаль ВИКЛАД ОСНОВНОГО
шого кількісного та якісного розвитку національного МАТЕРІАЛУ
Ми можемо виділити основні складові механізму
господарства.
інноваційного розвитку регіону, які включають органі
ОГЛЯД НАУКОВОЇ
заційний, економічний і фінансовий механізми. Органі
ЛІТЕРАТУРИ
заційний має забезпечувати появу інновацій, фінансо
У західних країнах проблема інноваційного розвит вий — створити умови для фінансування інноваційної
ку в рамках економічної безпеки привертає увагу бага діяльності, а економічний механізм повинен забезпечи
тьох дослідників. Серед них можна назвати Г. Андру ти процес комерціалізації інновацій та їхній подальший
сеака, М. Кахлера, Б. Бузана, Д. Болдвіна, Б. Буотіна, розвиток. Усі види механізму інноваційного розвитку
Вагомий внесок у розвиток теоретико методологічних взаємозалежні між собою й дозволяють забезпечити
аспектів дослідження безпеки України здійснили О. Ба ефективний інноваційний процес у регіоні. Крім того,
рановський, Я. Гончарук, О. Іляш, У. Садова, М. Флей механізм інноваційного розвитку повинен грунтуватися
чук. У дослідження проблеми економічної безпеки зро на взаємодії суб'єктів господарювання, державних
били внесок такі українські вчені: Л. Абалкін, І. Бінько, владних структур та органів місцевого самоврядуван
В. Богомолов, З. Варналій, О. Власюк, В. Геєць, Б. Губ ня, у розпорядженні яких знаходяться фінансові, мате
ський, Я. Жаліло, М. Єрмошенко, В. Мунтіян, І. Мігус, ріальні, сировинні, інтелектуальні та інформаційні ре
В. Сенчагов, А. Сухоруков, В. Шлемко, І. Бінько, С. Во сурси для ефективної інноваційної діяльності у регіоні.
ронцов, С. Кирєєва, В. Косевцова, Ю. Макогон, С. Мо Водночас усі суб'єкти інноваційної діяльності повинні
черний, С. Пирожков, В. Шлемко, З. Варналій, Т. Ва мати певний ступінь свободи з поєднанням високого
сильців, О. Власюк, Е. Лібанова, Г. Пастернак Тарану рівня відповідальності в рамках визначених регіональ
шенко, А. Сухоруков та ін.
них пріоритетів розвитку. Ефективність функціонуван
Розглядаючи дефініцію "інноваційний механізм", ня механізму інноваційного розвитку регіону залежить
науковці найчастіше наголошують на його системній ха від обгрунтованого вибору інноваційних проектів відпо
рактеристиці. Зокрема, В.С. Пономаренко під таким відно до регіональних пріоритетів, наявності джерел їх
механізмом розуміє сукупність станів і процесів, з яких фінансування, отримання оптимальних ефектів від їх ре
складається інноваційне явище [1, с. 50]. У економічній алізації [4, с. 15].
енциклопедії поняття "механізм" означає систему,
Дієвий механізм інноваційного розвитку регіону
пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду починається з ефективних організаційних кроків, які є
діяльності [2, с. 355]. Багато дослідників зазначили, що основою організаційного механізму. Передусім це сто
дослідження складних економічних систем варто про сується створення й підтримки умов для інноваційного
водити саме з позицій системного підходу, що є осно розвитку в регіоні наступними шляхами: 1) сприяння
вою розроблення методів та моделей удосконалення впровадженню інноваційних технологій і випуску інно
організаційної структури, управління функціонуванням ваційних продуктів на підприємствах регіону; 2) форму
соціально економічних об'єктів.
вання трансферу технологій; 3) реалізація регіональних
На думку російського вченого В. А. Колоколова, програм підготовки й перепідготовки кадрів; 4) сприян
інноваційний механізм — це організаційно економічна ня впровадженню інноваційних проектів підприємства
форма здійснення інноваційної діяльності й сприяння її ми регіону для потреб комунального господарства;
проведенню, пошуку інноваційних рішень, а також 5) забезпечення економічної безпеки суб'єктів іннова
важіль стимулювання й регулювання цієї діяльності. ційної діяльності регіону; 6) сприяння організації й про
Вченим сформульована система інноваційних ме веденню семінарів і конференцій за інноваційними і на
ханізмів загалом, що представлена п'ятьма групами, які уково технічними питаннями; 7) проведення моніторингу
виконують конкретні функції: механізмами організації, інноваційної діяльності у регіоні; 8) удосконалення та
механізмами розробки й впровадження, механізмами рифної політики для підприємств і організацій регіону,
фінансування й стимулювання, механізмами техноло що здійснюють інноваційну діяльність; 9) супровід й кон
гічного трансферу й механізмами інтелектуальної влас троль великих інноваційних проектів на рівні регіону [5,
ності. Інноваційні механізми існують на трьох основних с. 32]. Вплив інновацій на соціально економічний роз
рівнях: макрорівні, регіональному рівні, та рівні підприє виток може призвести до радикальних структурних змін
мства. На макрорівні вирішуються три основні завдан в економіці і значно переформатувати увесь ланцюжок
ня: формулюється державна інноваційна стратегія, ство створення вартості — від постачальників до кінцевих
рюється сприятливий інноваційний клімат для економі користувачів [6, c. 576].
ки загалом, реалізуються державні інноваційні програ
Детально проаналізувавши стан інноваційної діяль
ми. На регіональному рівні присутні схожі завдання, але ності за основними показниками активності, можна ска
вони прив'язані до особливостей регіону. І макро і ре зати, що динаміка інноваційної активності підприємств
гіональний рівні створюють умови для інтенсивного про свідчить про те що, кількість підприємств, які займали
тікання інноваційних процесів на рівні підприємницьких ся інноваційною діяльністю коливається, та все ж має
структур [3, с. 96].
загальну тенденцію до зростання. Зниження ж зайня
тості дослідженнями та розробками безпосередньо
МЕТА СТАТТІ
пов'язано з тенденціями динаміки ринку праці та, зок
Мета статті — дослідити роль інноваційного меха рема, з відсутністю регулювання цього процесу держав
нізму розвитку в рамках системи економічної безпе ними органами управління. Головним фактором є доб
ки.
ровільний відтік працівників із науки. Однак і фінансу
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вання інноваційної діяльності не є стабільним. Основ
ним джерелом фінансування інноваційної діяльності в
промисловості виступають власні кошти підприємств,
проте позитивною тенденцією стало збільшення обсягів
фінансування інноваційної діяльності за рахунок інозем
них інвесторів [7, c. 52—53].
Один з основних напрямів інноваційної діяльності
підприємств України полягав насамперед у придбанні
машин, обладнання та програмного забезпечення для
виробництва нових або значно поліпшених продуктів і
послуг, що є найвищим показником серед інших видів
витрат. На виконання внутрішніх НДР і для придбання
інших зовнішніх знань було спрямовано по 2,1% і 1,3%
витрат, хоча власні НДР включають не лише заробітну
плату дослідницького персоналу та пов'язані з нею ви
трати, а й капітальні витрати на споруди та спеціальне
обладнання для їх виконання. Проблема оцінки науко
вої діяльності є досить складною, оскільки далеко не
всі результати НДДКР мають комерційну спрямованість,
а отримання економічного ефекту від використання ре
зультатів досліджень і розробок розтягнуте у часі та,
як правило, не обмежується одним підприємством або
компанією. В економіці України домінують низькотех
нологічні галузі виробництва, які можна віднести до
малонаукоємних галузей: добувна і паливна — 0,8—
1%; харчова, легка промисловість, агропромисловість
— 1,2 %. Загалом домінує відтворення виробництва 3
го технологічного укладу (гірнича металургія, залізнич
ний транспорт, багатотоннажна неорганічна хімія та ін.).
Відповідно майже 95 % вітчизняної продукції належить
до виробництв 3 го та 4 го технологічних укладів [8,
с. 255].
Низький рівень наукоємності вітчизняного вироб
ництва визначається не тільки дефіцитом коштів та не
достатністю стимулів і пільг, але й структурою еконо
міки. За умов збереження існуючої структури еконо
міки навіть при збільшенні ВВП на 3—5 % за рік не
можливо досягти її реального розвитку, тому що за
існуючої структури економіки зростання ВВП на 1 %
потребує ще більшого зростання витрат для цього. З
метою досягнення необхідних позитивних змін в мас
штабах і динаміці зростання ВВП необхідно перейти
до інноваційної моделі структурної перебудови еко
номіки.
В Україні сконцентровано великий науковий потен
ціал, є багато відкриттів і винаходів, напрацьовано чи
мало інноваційних проектів в ресурсозбереженні, в біо
технології, у лазерній техніці тощо. Необхідно визна
чити найбільш проривні напрямки, у які, у відповідності
до критичної точки фазового переходу, можна мінімаль
но додати інвестиції у вигляді ресурсів і відбудеться
перехід в нову якість — у інноваційний рентабельний
бізнес, який буде формувати інфраструктуру для інших
сфер діяльності [9, с. 32].
Інноваційна діяльність набуває особливого значен
ня не тільки у високотехнологічних, а й у традиційних
секторах економіки. Охопивши різні аспекти ринкових
відносин (виробничі, підприємницькі, соціальні, науко
во технічні та маркетингові), інноваційний процес
сприяє зростанню промислового виробництва, підви
щенню продуктивності праці, залученню нових ре
зервів до виробничої сфери. На жаль, реалії сучасної

економічної ситуації в Україні полягають у тому, що
на відміну від розвинених країн, які до 85—90% при
росту ВВП забезпечують за рахунок так званих "інтен
сивних факторів", включаючи інновації, Україна недо
статньо використовує свій інноваційний потенціал.
Продовжує деградувати ринок науково технічної про
дукції внаслідок незначного попиту на інноваційні роз
робки через низьку платоспроможність вітчизняних
споживачів [10, c. 103].
Узагальнення літературних джерел і світової прак
тики інноваційної діяльності свідчить, що інноваційність
економіки держави визначається наступними аспекта
ми: 1) часткою витрат на науку у ВВП (фінансове забез
печення); 2) рівнем потенціалу інноваційного розвитку
держави, основу якого становлять актуальні знання, а
також люди, що їх генерують, накопичують і які здатні
втілювати їх у нові вироби, технології, методи управлін
ня тощо у всіх сферах людської діяльності; 3) ефектив
ністю методів державного регулювання і стимулюван
ня інноваційної діяльності; 4) наявністю і розвиненістю
інноваційної інфраструктури; 5) рівнем інноваційної
культури держави і підприємств та установ як її еле
ментів.
Звернемося до досвіду зарубіжних країн. Загаль
ний інноваційний індекс Європейського інноваційного
табло вимірює порівняльну інноваційну спроможність
27 країн Євросоюзу, їх основних конкурентів (США,
Японії) та країн, що охоплені політикою сусідства з ЄС.
За цим показником, до речі, Україна знаходиться в
останній за рівнем інновативності — у четвертій групі
"країн, що наздоганяють". Порівняно з іншими країнами
ЄС відставання України становить: від "країн лідерів" —
приблизно у 3 рази (Швеція — 0,68), від "країн по
слідовників" — 2 рази (Великобританія — 0,48), від
країн "помірних інноваторів" — 1,6 рази (Норвегія —
0,35). З точки зору інноваційного розвитку, Україна зна
ходиться на рівні Росії та Болгарії [7, с. 55].
Наступним важливим показником для визначення
місця держави в системі глобальних координат є Індекс
економічної свободи, який розраховується американсь
ким фондом "The Heritage Foundation" [11] та публі
кується відомим "The Wall Street Journal" [12]. Цей
індекс є інтегральним показником, що відображає
ступінь державного регулювання економіки. Індекс оці
нює країни за десятьма категоріями економічних сво
бод та вимірюється у відсотках у діапазоні від 0 до 100,
де мінімальному значенню відповідає найнижчий ступінь
економічної свободи. Усі країни за цим індексом ділять
ся на такі групи: вільні — з показником 80—100; в ос
новному вільні — з показником 70—79,9; помірно вільні
— з показником 60—69,9; в основному невільні — з
показником 50—59,9; деспотичні — з показником 0—
49,9. До 2005 року позиція України в цьому рейтингу
постійно покращувалася, після почалася зворотна тен
денція [13].
У світі існує дві основні моделі інноваційної політи
ки, які залежать від головного вектору її руху. Перша
модель — політика, орієнтована на виконання науко
во технічних програм. Вона передбачає, насамперед,
реалізацію великих проектів загальнонаціонального
значення, нерідко спрямованих на розвиток національ
ної оборони. В державах, що проводять таку політику,
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головною метою є стимулювання розвитку технологіч
них можливостей в тих сферах, котрі мають пріоритет
не значення для країни.
Друга модель — політика, що спрямована на по
ширення науково технічних знань. Значною мірою
вона спрямована на підвищення здатності фірм осво
ювати нові технології. Основна увага в такій моделі
приділяється не стільки розробці цілком нових над
сучасних технологій, скільки сприянню широкому ви
користанню технологічних інновацій в промисловості.
Зазвичай це пов'язано з удосконаленням інституцій
них механізмів інноваційної інфраструктури, а також
систем освіти і професійної підготовки, промислової
стандартизації і мережі коопераційних досліджень
[14, с. 307].
Один з світових лідерів — Китай — багато років
успішно використовував модель інноваційної політики,
яка спрямована на поширення науково технічних знань,
що в цьому випадку передбачала наздоганяючу модель
інноваційного розвитку і спиралась на прямі іноземні
інвестиції. Зростання прибутків найбільш успішних ки
тайських фірм забезпечувалося не стільки власними
зусиллями, скільки локалізацією наявних зарубіжних
технологій, розширенням асортименту продукції.
Успішність такого стратегічного курсу підтверджується
неухильним зростанням експорту високотехнологічної
продукції з Китаю. Зокрема, країна має амбітні плани
стати світовим лідером у галузях науки, техніки та ме
дицини. У період з 1991—2015 рр. Китай збільшив свої
витрати на інновації у тридцять разів у середньому —
на 18% щороку. Крім того, з амбіційними науковими
проектами, щедрими зарплатами та високим рівнем
фінансування лабораторій, Китай доклав спільних зу
силь для залучення провідних іноземних талантів. На
приклад, державна програма "Тисяча талантів" пропо
нує вченим: мільйон юанів (151 000 доларів) стартово
го бонусу та науково дослідницькі фонди у розмірі до
п'яти мільйонів юанів. Іноземні вчені отримують додат
кові стимули, такі як субсидії на проживання, відвіду
вання дому та освіту [16, c. 36].
Найбільш масштабні плани стимулювання іннова
ційної сфери були реалізовані у США. Останнє десяти
ліття було чітко дотримано державних пріоритетів, се
ред яких: випереджальне зростання витрат на фунда
ментальні та прикладні дослідження; створення нових
стимулів для інноваційних підприємств; стимулювання
досягнень в охороні здоров'я та енергетиці; створення
нових інфраструктурних об'єктів для продукування і
комерціалізації інноваційних технологій. Продовжуєть
ся розвиток таких важливих для сучасної економіки
сфер, як інформаційні технології, впроваджується про
грама доступу до широкополосного Інтернету, покра
щується транспортна інфраструктура, енергоефек
тивність тощо. Однак основою стратегічного бачення
залишається найактивніше стимулювання нових енер
гетичних і транспортних технологій [15, c. 17—18].
Отже, США займає лідерську позицію у світі у наданні
ділових, фінансових та інформаційних послуг, а їхні ком
панії є найбільшими виробниками високотехнологічно
го виробництва [16, c. 20].
Другою світовою державою, що вкладає великі
кошти у інновації, є Японія. За витратами на душу насе
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лення вона знаходиться на одному рівні зі США. Якщо
раніше Японія багато інновацій запозичала із Заходу та
колишнього СРСР, то сьогодні вона вийшла на перше
місце у світі з виробництва суден, автомобілів, тракторів
та іншої техніки [17, c. 224].
Повертаючись до розвитку інновацій в Україні, слід
зазначити, що позитивні зрушення існують. За останні
роки в Україні створено умови для розвитку іннова
ційної діяльності — сформовано основи нормативно
правової бази та механізми здійснення інноваційної
політики, а також створено умови для розвитку відпо
відної інфраструктури. Формування економічної стра
тегії України у глобальному світі базується на інно
ваційній моделі розвитку і потребує реальної оцінки
сучасного стану науково технічного потенціалу краї
ни і перспектив науково технічної й інноваційної діяль
ності.
Останні офіційні статистичні дані Держкомстату
України [18] свідчать про зростання інноваційної актив
ності підприємств у такій важливій галузі національної
економіки, як промисловість. Але переважно стан інно
ваційної діяльності в Україні є таким, що не відповідає
сучасному рівню інноваційних процесів у країнах, для
яких інноваційний розвиток є пріоритетним завданням
економічної стратегії.
До головних чинників, що гальмують інноваційну
діяльність в Україні та які вплинуть на прогнозовану
ситуацію, можна віднести: недостатнє фінансування;
недосконалість законодавчої бази у сфері інновацій та
податкової системи; міграція "розуму" в інші країни;
відсутність пільгового режиму для здійснення іннова
ційної діяльності, а також системну корупцію в усіх сфе
рах економіки.

ВИСНОВКИ
Перехід національної економіки до ринкових відно
син породив ряд проблем у системі економічної безпе
ки. Можливості інноваційного розвитку у нашій країні
є, однак вони блокуються чималою кількістю негатив
них факторів, тому питання вдосконаленні інноваційно
го механізму у системі економічної безпеки країни є
досить актуальним та злободенним. Особливе значен
ня водночас набуває модернізація промисловості,
транспортної галузі, а також створення сприятливих
умов для інноваційного розвитку економіки. Генезис
інновації — це наслідок об'єктивних тенденцій розвит
ку і поширення знань у всіх сферах людської діяльності.
Головною функцією інновації є функція вдосконалення
факторів виробництва, а отже, інноваційний розвиток є
серйозним факторам укріплення економічної безпеки
країни.
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