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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні аспекти технологічної безпе-

ки. Встановлено місце технологічної безпеки у системі економіч-
ної безпеки держави. Визначено основні загрози технологічної 
безпеки та ймовірні наслідки для економіки країни. Запропоно-
вано пріоритетні напрями забезпечення технологічної безпеки 
для покращення загальноекономічної ситуації в Україні.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические аспекты техноло-

гической безопасности. Установлено место технологической 
безопасности в системе экономической безопасности госу-
дарства. Определены основные угрозы технологической без-
опасности и возможные последствия для экономики страны. 
Предложено приоритетные направления обеспечения техно-
логической безопасности для улучшения общеэкономической 
ситуации в Украине.

Ключевые слова: технологическая безопасность, эконо-
мическая безопасность, угрозы, государство, приоритет.

ANNOTATION
This article explores the theoretical aspects of technological 

security. The place of technological security in the system of eco-
nomic security is determined. The main threats of technological 
security and their potential consequences for the economy are de-
fined. Priority directions of technological security to improve the 
business situation are proposed.

Keywords: technological security, economic security, threats, 
state, priority.

Постановка завдання. Динамічний розвиток 
і глобалізація світової економіки з постійним 
зростанням конкуренції між країнами несе нові 
виклики національній безпеці, адже основною 
при цьому стає здатність держави до інтенсив-
ного зростання економіки, орієнтованої не на 
ресурсний потенціал, а на створення інновацій 
та високих технологій. Сьогодні країни з вели-
кою часткою наукомістких видів діяльності 
у структурі ВВП характеризуються виперед-
жувальним розвитком. На жаль, у нинішній 
кризовій ситуації Україна втрачає свій еконо-
мічний потенціал, що загрожує національній 
безпеці. Але якщо враховувати, що держава 
має значні науково-технологічні можливості та 
інтелектуальний капітал, слід звернути увагу 
на те, як правильно його використати з метою 
гарантування економічної безпеки. Тобто акту-
альною стає проблема забезпечення державних 
інтересів у технологічній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню різних аспектів економічної 

безпеки присвячено праці таких науковців: 
В. Геєця, М. Єрмошенка, В. Мунтіяна, Е. Олей-
нікова, А. Сухорукова та ін. Аналіз науково-тех-
нологічної та інноваційної сфер національного 
господарства з погляду економічної безпеки 
держави здійснювали Ю. Бажал, В. Геєць, 
В. Семиноженко, Л. Федулова. Проблемі тех-
нологічної безпеки на рівні держави та регіону 
присвятили праці, відповідно, Л. Антоненко [1] 
та Г. Жаворонкова [2], науково-технологічної – 
І. Ревак [3]. 

Виділення не вирішених раніше частини 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість досліджень та публікацій, питання 
технологічної безпеки як складової та пріо-
ритету гарантування економічної безпеки не 
мають достатнього наукового висвітлення, тому 
потребують подальшого вивчення.

Постановка завдання. Дослідити зв’язок 
технологічної та економічної безпеки з погляду 
пріоритетності гарантування національних еко-
номічних інтересів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Хоча термін «технологічна безпека» було 
визначено майже двадцять років тому, інтерес 
для науковців він почав становити відносно 
недавно. Зокрема, у 1997 р. В. Шлемко та І. 
Бінько [4] вперше визначили це поняття як 
впровадження новітніх технологій, досягнення 
технічного прогресу, збереження такого рівня 
вітчизняного науково-технічного й виробничого 
потенціалу, який у разі погіршення внутріш-
ніх і зовнішніх умов забезпечив би виживання 
національної економіки за рахунок викорис-
тання власних інтелектуальних і технологічних 
ресурсів, збереження державної незалежності.

Пізніше Л. Антоненко та К. Дера «техноло-
гічну безпеку» [1] запропонували розуміти так, 
що в умовах інтенсифікації науково-технічного 
прогресу, скорочення строків життєвого циклу 
продуктів та послуг, глобалізації світового 
інноваційного простору тощо вона має забезпе-
чити інноваційну модель розвитку економіки 
шляхом скорочення строків виконання дослі-
джень та розробок, а також прискорення впро-
вадження інновацій у виробництво. 

Детальніше проблему технологічної безпеки 
досліджувала у своїх працях Г. Жаворонкова, в 
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основному орієнтуючись на гарантування тех-
нологічної безпеки регіону. Під цим поняттям 
вона розуміє такий стан його науково-дослід-
ницького, інноваційно-технологічного та вироб-
ничо-технологічного потенціалу, який дає змогу 
забезпечити належне функціонування регіо-
нальної економіки, достатнє для досягнення та 
підтримки конкурентоспроможності продукції 
та суб’єктів господарювання, а також гаранту-
вання фінансової самостійності та економічної 
стійкості за рахунок власних інтелектуальних 
і технологічних ресурсів з одночасним контро-
лем їх експорту та сприяння припливу в регіон 
новітніх технологій [2, с. 91].

Крім того, Законом України «Про основи 
національної безпеки України» [5] складовою 
економічної безпеки держави визначено нау-
ково-технологічну – такий стан науково-техно-
логічного та виробничого потенціалу, який дає 
змогу забезпечити належне функціонування 
національної економіки, достатнє для досяг-
нення та підтримки конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції, а також гарантування 
державної незалежності за рахунок власних 
інтелектуальних та технологічних ресурсів.

Однак з огляду на невизначеність політичної 
та макроекономічної ситуації в Україні та зна-
чну втрату виробничого потенціалу національ-
ного господарства, єдиним способом зміцнення 
економіки може стати переорієнтація на інно-
ваційних розвиток – інтелектуальний капітал 
та прогресивні технології. Це, на наш погляд, 
дозволить не лише скоротити собівартість 
виробництва, а й залучити іноземні інвестиції 
за рахунок реалізації інноваційних проектів 
та продажу новітніх технологічних розробок. 
Виходячи з цього аспекту, технологічну без-
пеку доцільно розглядати як створення та 
впровадження високих технологій, наукового 
та інноваційного розвитку галузей економіки з 
метою забезпечення економічної незалежності, 

стійкості і стабільності національної економіки, 
а також підтримки здатність держави до розви-
тку і прогресу.

На сьогодні у розвинених країнах переважа-
ють технології 5-го укладу і формуються техно-
логії 6-го укладу. У промисловості України домі-
нують 3-й і 4-й уклади. За випуском промислової 
продукції у нашій країні на 6-й уклад припадає 
всього 0,1%, на 5-й – 3,8%, на 3-й і 4-й – 96%. 
Основою 6-го і 5-го укладів в Україні є обчис-
лювальна, оптоволоконна техніка, електронна 
промисловість, програмне забезпечення, телеко-
мунікації, біотехнології, інформаційні послуги. 
Основу 3-го і 4-го укладів становлять технології 
суднобудування; металургійна, хімічна, легка 
промисловість; паливно-енергетичний комплекс; 
більшість галузей машинобудування і промисло-
вості будівельних матеріалів. 

Фінансування науково-технічних розробок в 
Україні майже на 70% припадає на 4-й техно-
логічний уклад і тільки 23% – на 5-й. Інно-
ваційні витрати переважно розподіляються 
між 4-м і 3-м укладами (приблизно 60 і 30%), 
а на 5-й припадає лише 8,6%. Інвестиції, які 
визначають майбутнє України на найближчі 
10–15 років, в основному направляються в 3-й 
і 4-й технологічні уклади і складають 95% всіх 
інвестицій. Лише 4,5% інвестицій спрямову-
ються в 5-й технологічний уклад [6].

Низькотехнологічний рівень вітчизняних 
галузей промисловості і спрямування інвести-
цій переважно в 3-й і 4-й технологічні уклади 
робить продукцію кінцевого призначення 
неконкурентоспроможною на зовнішніх рин-
ках, що приводить до неспроможності націо-
нальної економіки конкурувати з високотех-
нологічними іноземними компаніями. Щоб 
попередити перетворення економіки України 
на сировинний придаток високотехнологіч-
них іноземних виробництв, державна політика 
гарантування технологічної безпеки повинна 
бути спрямована на створення в національній 
економіці конкурентоспроможних виробництв 
5-го і 6-го укладів. 

У системі економічної безпеки технологічна 
складова має стати пріоритетною, але водночас 
забезпечувати синергетичний ефект її гаранту-
вання у поєднанні з іншими складовими. Однак 
варто враховувати, що окремі законодавчо вста-
новлені складові національної безпеки входять 
до системи економічної безпеки [7, с. 337]. Вра-
ховуючи це, місце технологічної безпеки у сис-
темі економічної безпеки держави можна схе-
матично зобразити на рисунку 1.

На разі, попри значний інтелектуальний 
потенціал, сучасні тенденції розвитку науки і 
технологій в Україні не можна назвати пози-
тивними. У цій сфері спостерігаються [8, с. 51]:

1) відсутність нормативно-правового регу-
лювання інноваційно-технологічного розвитку 
та розподілу прав інтелектуальної власності;

2) незбалансоване регулювання науково-
технологічної сфери, що спричинено розпоро-
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Рис. 1. Місце технологічної безпеки у системі 
гарантування економічної безпеки держави

Джерело: розроблено автором
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шеністю функцій державного управління між 
багатьма виконавцями;

3) низький попит держави на високотехно-
логічну продукцію та ноу-хау, низька ефектив-
ність системи комерціалізації технологічних 
розробок;

4) слабкий інтерес іноземців до інвестування 
вітчизняних високотехнологічних сфер вироб-
ництва;

5) орієнтація держави не на комерціалізацію 
новаторських технологічних розробок та розви-
ток високотехнологічного сектору економіки, а 
на просте відтворення науково-технологічного 
циклу;

6) відсутність мотивації науковців та іннова-
торів, що тягне за собою відтік висококваліфі-
кованих спеціалістів за кордон.

Функції держави повинні бути першочер-
гово спрямовані на вирішення цих проблем, 
оскільки вони із прихованих уже перетвори-
лися на явні загрози як для технологічної, так і 
для економічної безпеки України. Вплив загроз 
технологічної безпеки на економічну безпеку 
показано у таблиці 1.

Як бачимо з таблиці 1, загрози технологічної 
безпеки безпосередньо впливають на гаранту-
вання економічної безпеки національної еконо-
міки. Нині цей вплив має негативний харак-
тер, тому, на нашу думку, необхідно вжити ряд 
заходів з мінімізації названих загроз, а саме:

– визначити пріоритетні інтереси держави 
щодо розвитку технологій та впровадження 
інновацій у всіх сферах економіки;

– створити правові, економічні та організа-
ційні передумови для зміцнення технологічного 
та інтелектуального потенціалу;

– покращити інвестиційну привабливість 
високотехнологічних сфер економіки для залу-
чення іноземних інвесторів;

– підвищити мотивацію вітчизняних нау-
ковців та дослідників здійснювати інноваційну 

діяльність, розробляти новітні технології;
– поглибити міжнародну кооперацію у 

сфері високих технологій;
– підвищити привабливість науково-техно-

логічної діяльності, що дозволить скоротити 
виїзд найкращих спеціалістів за кордон, а 
більше того – ще залучати іноземних фахівців;

– стимулювати продаж вітчизняних роз-
робок, ноу-хау та прав інтелектуальної влас-
ності як всередині держави, так і за її меж-
ами, що збільшить надходження до державного 
бюджету.

Тобто стратегічними напрямами держаної 
політики технологічного розвитку мають стати 
високі технології, захист інтелектуальної влас-
ності на внутрішньому та зовнішньому ринках, 
а також формування і збереження кадрового 
потенціалу науково-технологічних досліджень 
[9, с. 565].

Висновки. Отже, гарантування економічної 
безпеки у період глобальних динамічних змін 
і кризи в Україні потрібно переорієнтовувати 
на нові шляхи зміцнення конкурентоспромож-
ності та економічної незалежності держави. 
Оскільки рушієм прогресу є новітні технології 
та інноваційний розвиток, пріоритетом держав-
ної політики мають стати ці напрями. Тобто 
економічна, а відтак і національна безпека, сьо-
годні значним чином залежить від технологіч-
ної складової. Визначення рівня технологічної 
безпеки держави та її впливу на макроеконо-
мічні процеси в країні, а також розробка дієвих 
механізмів її забезпечення і оптимізації, вима-
гають подальшого глибокого дослідження.
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