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Бондар-підгурська О. В. Механізми гармонізації національних інтересів у контексті інноваційного соціально орієнтованого 
розвитку промисловості України

Метою статті є розробка ефективних механізмів гармонізації національних інтересів у контексті сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку про-
мисловості України на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних праць. У статті проаналізовано систему формування та реалізації життєво важливих інтересів 
та основні проблеми національної безпеки. Обґрунтовано актуальність розгляду інноваційної спрямованості промисловості як умови сталого розвитку, основу 
соціальної спрямованості та гарантії економічної безпеки держави. Запропоновано реалізацію інтересів особистості, суспільства і держави розглядати як сис-
тему корпоративного управління через основних її учасників і механізми їх взаємодії. Одним із таких механізмів взаємодії, або «механізмом гармонізації інтересів», 
є сенс вважати трансферт технологій промисловості, де соціум як потенційний носій інтелектуальної власності через реалізацію власних інтересів забезпечує 
сталий розвиток держави та суспільства, задовольняючи їхні інтереси, і стає, одночасно, стрижнем моделі інноваційного саморозвитку. Розроблено блок-схему 
сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України, в основу якої покладено інформаційну та духовну безпеку як першопричину, а трансфер 
технологій промисловості – як перспективний механізм гармонізації інтересів між соціумом, суспільством і державою, що покликане сприяти сталому існуванню 
держави, благополуччю та стабільності нації.
Ключові слова: національні інтереси, механізми, гармонізація, промисловість, трансфер технологій, інноваційна модель розвитку, економічна безпека.
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интересов в контексте инновационного социально ориентированного  
развития промышленности Украины

Целью статьи является разработка эффективных механизмов гармонизации 
национальных интересов в контексте устойчивого инновационного социально 
ориентированного развития промышленности Украины на основе исследования 
трудов отечественных и зарубежных ученных. В статье проанализирована си-
стема формирования и реализации жизненно важных интересов, а также основ-
ные проблемы национальной безопасности. Обоснована актуальность рассмо-
трения инновационной направленности промышленности как условия устой-
чивого развития, основы социальной стабильности и гарантии экономической 
безопасности государства. Предложено реализацию интересов личности, 
общества и государства рассматривать как систему корпоративного управле-
ния через основных ее участников и механизмы их взаимодействия. Одним из та-
ких механизмов взаимодействия, или «механизмом гармонизации интересов», 
рекомендовано считать трансферт технологий промышленности, где социум 
как потенциальный носитель интеллектуальной собственности через реализа-
цию собственных интересов обеспечивает устойчивое развитие государства и 
общества, удовлетворяя их интересы, и становится одновременно стержнем 
модели инновационного саморазвития. Разработана блок-схема устойчивого 
инновационного социально ориентированного развития экономики Украины,  
в основу которой положена информационная и духовная безопасность как перво-
причина, а трансфер технологий промышленности – как перспективный меха-
низм гармонизации интересов между социумом, обществом и государством, 
что призвано способствовать устойчивому существованию государства, бла-
гополучию и стабильности нации.
Ключевые слова: национальные интересы, механизмы, гармонизация, промыш-
ленность, трансфер технологий, инновационная модель развития, экономиче-
ская безопасность.
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Interests in the Context of Innovative and Socially Oriented Industry 
Development in Ukraine

The paper aims to develop effective mechanisms to harmonize national inter-
ests in the context of sustainable innovation oriented industry development 
in Ukraine on the basis of research works of domestic and foreign scholars. 
The article analyzes the formation and implementation of the system of vital 
interests, as well as major issues of national security. The urgency of con-
sidering the industry as an innovative orientation for sustainable develop-
ment, the foundations of social stability and economic security guarantees 
were grounded. The realization of interests of individuals, society and the 
state as a system of corporate governance through its main actors and the 
mechanisms of their interaction was proposed. One of these mechanisms of 
interaction, or a "mechanism of harmonization of interests", is recommended 
to consider the transfer of technology within the industry, where society as a 
potential carrier of intellectual property through the implementation of self-
interest ensures sustainable development of the state and society to meet 
their interests and at the same time becomes the core model of innovative 
self-development. A flowchart of sustainable and innovative people-centered 
development of Ukraine's economy was developed, which is based on infor-
mation and spiritual security as the primary cause, and transfer of technology 
within an industry as a promising mechanism for harmonization of interests 
between the society, the society and the state, which is intended to contribute 
to the sustainable existence of the state, welfare and stability of the nation.
Key words: national interests, mechanisms, harmonization, industry, technol-
ogy transfer, innovative model of development, economic security.
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Всесвітньо відомий фахівець з управління інновація-
ми Борис Санто наголошує: «Провідні підприємства 
і країни світу у своєму прагненні домогтися техноло-

гічної переваги переслідують мету не тільки досягти під-
вищення продуктивності та конкурентоспроможності на 
світовому ринку, а й забезпечити основи свого довгостро-
кового економічного розвитку. Рушійну силу економічного 
зростання вони бачать у використанні та вдосконаленні 
передових технологій, в інновації. Теза про те, що промис-
ловість і уряд повинні в цьому тісно співпрацювати, згур-
товані спільною інноваційною політикою в стратегічний 
союз нового типу, служить орієнтиром для всіх учасників 
цього процесу» [1].

Крім того, «…в постіндустріальну епоху, двигунами 
економічного зростання стали інформаційні технології, 
біотехнології та послуги з високою доданою вартістю. Але 
соціальна структура суспільства, у тому числі й показники 
соціальної нерівності, можливості формування середнього 
класу, визначаються, головним чином, діяльністю тради-
ційного виробництва. У відсутність розвиненої виробни-
чої сфери суспільство прагне до різкого розшарування на 
бідних і багатих, а також соціальної напруженості [2].

Саме тому «можливість країни бути на висоті техно-
логічних нововведень визначає конкурентоспроможність її 
економіки у світі, служить основою економічної і політич-
ної незалежності, забезпечує високі соціальні стандарти»,– 
запевняє Юрій Капіца [3]. 

Отже, виокремлюється стійка взаємозалежність та 
обумовленість союзу промисловості та уряду з ефектив-
ною інноваційною політикою, що має стати запорукою та 
умовою сталого соціально орієнтованого розвитку еконо-
міки України, а також сприяти забезпеченню ефективної 
реалізації її національних інтересів [4] – життєво важливих 
матеріальних, інтелектуальних і духовних цінностей на-
роду як носія суверенітету та єдиного джерела влади, ви-
значальні потреби суспільства і держави, реалізація яких 
гарантує державний суверенітет країни та її прогресивний 
розвиток. Проблеми політики, економіки, охорони навко-
лишнього середовища, військової безпеки та інші сприйма-
ються більшістю цивілізованих країн світу, міждержавних 
і громадських організацій через призму забезпечення саме 
їх національних інтересів, причиною чого стали зростаюча 
кількість різноманітного характеру викликів і загроз на-
ціональним інтересам держави, тобто наявних і потенцій-
но можливих явищ та чинників, які створюють небезпеку 
життєво важливим національним інтересам. Це актуалізує 
питання національної безпеки будь-якої країни, позиціо-
нує розвиток промисловості України як гарант соціальної 
стабільності та рівня реалізації національних інтересів,  
а також зв’язуючу ланку між усіма видами безпек у систе-
мі національної безпеки. Таким чином, «даний стан справ 
змушує заново оцінити рівень і вплив загроз життєво важ-
ливим інтересам України, визначитися у стратегічних пріо-
ритетах політики національної безпеки та напрямах удо-
сконалення механізмів їх реалізації» [5, с. 4].

Окремі аспекти реалізації національних інтересів у 
контексті сталого інноваційного соціально орієнтованого 
розвитку висвітлювалися в працях багатьох дослідників, зо-
крема І. Бережної [16], О. Бодрука [10], О. Вовк [8], В. Гей-
ця [15], О. Литвиненка [5], Е. Михуринської [16], Ю. Ка-
піци [3], П. Никитенка [18], М. Пендюри [7], Б. Санто [1],  
В. Соловйова [2], В. Радецького [6], І. Федорова [12] та ін-
ших. Разом з тим, залишилися недостатньо висвітленими 

перспективні механізми гармонізації національних інтер-
есів у контексті сталого інноваційного соціально орієнто-
ваного розвитку промисловості України.

Отже, мета статті полягає в аналізі вітчизняних і за-
рубіжних досліджень і розробленні ефективних механізмів 
гармонізації національних інтересів у контексті сталого 
інноваційного соціально орієнтованого розвитку промис-
ловості України.

На шляху до сталого інноваційного соціально орі-
єнтованого розвитку економіки України виникає 
безліч протиріч і загроз, які обумовлюють специ-

фічні особливості її життєдіяльності і знижують рівень 
національної безпеки. Сталий розвиток у контексті націо-
нальної безпеки розглядається більшістю авторів з позиції 
задоволення життєво важливих інтересів соціуму, суспіль-
ства, держави. Саме тому під національною безпекою розу-
міють стан реалізації життєво важливих інтересів людини, 
суспільства і держави в різних сферах їх життєдіяльності 
в умовах впливу внутрішніх і зовнішніх загроз [6; 7], тобто 
дій, явищ і процесів (або їх сукупність), які перешкоджають 
реалізації життєво важливих інтересів (ЖВІ) особистості, 
суспільства, держави. 

Процес забезпечення національної безпеки включає: 
1) визначення життєво важливих інтересів особистості, сус-
пільства, держави; 2) виявлення факторів, що створюють за-
грозу національній безпеці; 3) формування системи протидії 
негативним факторам і виникаючим загрозам, а також пе-
редбачає дію державних органів, організацій, у т. ч. суспіль-
них об’єднань, окремих громадян щодо захисту життєво 
важливих інтересів особистості, суспільства, держави. 

Базову категорію національної безпеки – стан життє-
во важливих інтересів визначають як сукупність потреб, за-
доволення яких надійно забезпечує існування і можливості 
прогресивного розвитку особистості, суспільства і держа-
ви [7]. Головним критерієм, згідно з яким інтереси можуть 
бути віднесені до життєво важливих, є їх відповідність 
умовам існування і можливостям прогресивного розвитку 
об'єктів безпеки. Без реалізації життєво важливих інтер-
есів неможливо забезпечити стабільний стан держави і су-
спільства, а також достойний розвиток країни як незалеж-
ного вільного суб'єкта міжнародних відносин. Разом з тим, 
поняття «інтереси» є складовою тріади: цінності, цілі, по-
треби (рис. 1). Оскільки в загальнотеоретичному розумінні 
інтерес – це причина дій індивіду, соціальних суб’єктів, яка 
визначає їхню поведінку і продовжує безпосередньо моти-
вами, помислами, ідеями індивідів, то з позиції юридичної 
[8] та, на думку автора статті, й економічної, інтерес роз-
глядається як «самостійний об’єкт правовідносин, реалі-
зація якого задовольняється чи блокується юридичними 
актами», є сенс говорити про реалізацію національних ін-
тересів і захист національних цінностей. 

Система цінностей повинна містити в собі потенціал 
розвитку, тобто включати переконання та установки, які б 
забезпечили морально-етичну, патріотичну та інноваційну 
складову, що й має стати підґрунтям формування націо-
нальної конкурентоспроможності економіки та майбут-
нього нації. Таким чином, формування системи цінностей 
українського народу має стати одним із першочергових за-
вдань освіти та напрямом розвитку інноваційної політики 
України [9, с. 250 – 252].

Відповідно до Закону України «Про основи національ-
ної безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964- IV наці-
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ональна безпека визначена як захищеність життєво важли-
вих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, 
які забезпечують сталий розвиток суспільства, своєчасне 
виявлення, попередження і нейтралізацію реальних та по-
тенційних загроз національним інтересам. Однак остання 
редакція Закону «Про основи національної безпеки Украї-
ни» від 18.04.2013 р. деталізує категорію «національна без-
пека» і подає її як «захищеність життєво важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства і держави, відповідно 
до якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своє-
часне виявлення, попередження та нейтралізація реальних 
і потенційних загроз національним інтересам у сферах пра-
воохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордон-
ної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони 
здоров'я, освіти і науки, науково-технічної та інноваційної 
політики, культурного розвитку населення, забезпечення 
свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної полі-
тики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального 
господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав влас-
ності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-
бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької 
діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політи-
ки, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, 
захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільсь-
кого господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних 
технологій, енергетики та енергозбереження, функціону-
вання природних монополій, використання надр, земельних 
і водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології та на-
вколишнього природного середовища та інших сферах дер-
жавного управління при виникненні негативних тенденцій 
до створення потенційних або реальних загроз національ-
ним інтересам» [4]. При цьому класифікація національних 
інтересів у життєво важливі, важливі та просто інтереси 
відображає їх співвідношення із застосуванням військової 
сили, тобто з використанням засобів їх забезпечення [6; 10], 
що, на думку автора статті, доцільно віднести до терміноло-
гії воєнно-економічної безпеки.

Очевидно, що кожному об'єкту безпеки притаманні 
свої інтереси. Ми поділяємо точку зору стосовно 
того, що держава, суспільство і особистість мо-

жуть нормально функціонувати і розвиватися, якщо існує 
певна узгодженість, тобто баланс інтересів особистості, 
суспільства і держави. Однак у реальності існують анти-
поди та протиріччя. Це й формує головний внутрішній 
конфлікт України. Так, «на рівні мотивації – це конфлікт 

між можливістю використання політичної та адміністра-
тивної ренти як основного джерела доходу, з одного боку, 
та інноваційним підприємництвом у конкурентному серед-
овищі – з іншого. На управлінському рівні – це конфлікт 
між генеральним директором і неефективним власником-
«прихватизатором». На рівні економіки – це протиріччя 
між сировинно експортноорієнтованою, але все одно ім-
портозалежною і високотехнологічною експортноорієн-
тованою економікою з високим внутрішнім споживанням, 
яке забезпечується переважно середнім класом. На полі-
тичному рівні – це конфлікт між громадянами, державним 
апаратом і всіма парламентськими політичними партіями, 
що виражають інтереси аристократії. На рівні суспіль-
ства – це конфлікт між сучасним станом суспільства та 
еталонним громадянським демократичним суспільством. 
На геополітичному рівні – це конфлікт між прискореною 
інтеграцією в будь-якому з напрямів за правилами, виро-
бленими не в Україні, не вигідним для неї, і власним неза-
лежним шляхом розвит ку». І як результат – вирок: «Украї-
на розвивається за власними законами, що не вписуються 
в уявлення ні правлячої «еліти», ні сусідніх геополітичних 
центрів» [11], що породжує безліч проблем і вимагає їх не-
гайного вирішення. 

У подібних ситуаціях, як правило, намагаються знай-
ти точки «перетину» державних, громадських та особистих 
інтересів, механізми їх узгодження, які завжди є динамічни-
ми, що обумовлює тлумачення їх сутнісної характеристики 
з позиції певної системи та безперервного розвитку. Тому 
реалізацію інтересів особистості, суспільства і держави до-
цільно розглядати як систему корпоративного управління 
через основних її учасників і механізми їх взаємодії. Одним 
із таких механізмів взаємодії, або «механізмом гармонізації 
інтересів», на думку автора статті, є трансферт технологій, 
де соціум як потенційний носій інтелектуальної власно сті 
через реалізацію власних інтересів забезпечує сталий роз-
виток держави та суспільства, задовольняючи їхні інтереси 
і стає, одночасно, стрижнем моделі інноваційного самороз-
витку (рис. 2).

Дана пропозиція обумовлена «глобалізацією, де все 
більше фактів свідчать про важливість прискореної інно-
вації, без якої вже важко утримати лідерство, а також не-
можливо підтримувати динамічний баланс суспільства: 
традиційний або статичний баланс звичними методами 
вже не зберегти, а динамічний баланс вимагає невпинного 
розвитку. Якщо вести мову про слаборозвинені країни, то 
вони мають шанс наздогнати країн-лідерів і забезпечити 

Рис. 1. Система формування та реалізації життєво важливих інтересів в контексті національної безпеки  
розроблено автором)

 

ОБ'ЄКТИ – НОСІЇ ІНТЕРЕСІВ  

 
Потреби

 

Система
цінностей

  
 ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІ ІНТЕРЕСИ 

ЦІЛІ 

ЗАВДАННЯ 

СУБ'ЄКТИ 
зовнішні

загрози

(виклики)
   

 
внутрішні

загрози  

загрози 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	ін
н

о
ва

ц
ій

н
і п

ро
ц

ес
и

87БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2014
www.business-inform.net

свою технологічну першість, якщо будуть в змозі освоїти 
стратегічно правильну модель інноваційного саморозвит-
ку – активне втручання в процес власної зміни, алгоритм 
«зміни змін», нелінійний, непередбачуваний, що не вира-
жався в звичних показниках процес» [1].

Автор статті приєднується до думки Ю. М. Капіци, 
який наголошує, що «для України, де продекларовано інно-
ваційний, соціальний шлях розвитку економіки, трансфер 
технологій має особливе значення» [3]. 

Поряд з цим, дослідник Федоров І. Г. зазначає, що 
«трансфер технологій як економічна категорія передба-
чає сукупність відносин з приводу виробництва, розподі-
лу, обміну та споживання інноваційних благ – інформації 
і знання. … А ефективність здійснення інноваційного про-
цесу визначається саме ефективністю його інструменту – 
трансферу технологій» [12]. 

Отже, трансфер технологій доцільно розглядати не 
лише як інструмент, а з позиції простору та часу, 
скоріше, як механізм гармонізації національних ін-

тересів суспільства, держави та особистості, який сприяє 
підвищенню рівня економічної та національної безпеки. 
Якщо стан національної промисловості є індикатором со-
ціальної стабільності та реалізації національних інтересів 
України, варто зауважити на те, що «реальний попит віт-
чизняних промислових підприємств на новітні технології 
складає лише 20 – 30% від загального обсягу технологій, 
створюваних українською науковою та науково-технічною 
сферою [13], що актуалізує питання створення української 
мережі трансферу технологій, з особливим акцентом на по-
шук зарубіжних партнерів для вітчизняних науковців».

Борис Санто наголошує на тому, що «насправді 
трансферу, як функціональної ланки, у процесі не існує, 
все робиться немов само собою, якщо система дійсно пра-
цює. Важливіше надати … належну свободу дій і сприят-
ливі умови, ніж наказувати – хто, кому, коли і що повинен 
передати у вигляді трансферу технології. З погляду страте-
гічного послідовного поступального розвитку доцільніше 
покластися на інстинкт активних учасників процесу, на їх 
еластичність, надати їм надлишкові можливості й умови 

для їх важко передбачуваної діяльності в інтересах но-
вої технології, ніж надати спеціалізованим агентствам по 
трансферу, інститутам і установам жорсткий графік дій [1]. 
Тобто, ми дійшли висновку: якщо система результативно 
працює, немає необхідності акцентувати увагу на трансфе-
рі технологій, він відбувається сам по собі. А якщо систе-
ма працює неефективно, то питання трансферу технологій 
стають надзвичайно актуальними. 

У Законі України «Про основи національної безпе-
ки України» серед основних напрямів державної політики 
з питань національної безпеки в науково-технологічній 
сфері [4] виокремлено: 1) посилення державної підтримки 
розвит ку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи 
створення високих технологій та забезпечення переходу 
економіки на інноваційну модель розвитку, 2) створення 
ефективної системи інноваційної діяльності в Україні; 3) по-
етапне збільшення обсягів бюджетних видатків на розви-
ток освіти і науки, створення умов для широкого залучен-
ня в науково-технічну сферу позабюджетних асигнувань,  
4) ство рення економічних і суспільно-політичних умов для 
підвищення соціального статусу наукової та технічної ін-
телігенції; 5) забезпечення необхідних умов для реалізації 
прав інтелектуальної власності; 6) забезпечення належного 
рівня безпеки експлуатації промислових, сільськогосподар-
ських і військових об'єктів, споруд та інженерних мереж.

Тому, враховуючи, що трансфер технологій (від фр. 
«Transfert»; або трансфер – від лат. «Transferre») є важливим 
засобом здійснення інноваційного процесу, інструментом 
комерціалізації технологій, а також «ахіллесовою п'ятою» 
вітчизняної індустрії, на думку автора, доцільно деталізу-
вати п. 2 основних напрямів державної політики з питань 
національної безпеки в науково-технологічній сфері Закону 
України «Про основи національної безпеки Украї ни», вклю-
чаючи в даний пункт Закону названий аспект в такій редак-
ції «... жорстке регулювання процесу трансферу технологій 
шляхом активного сприяння передачі інноваційних техно-
логій у вітчизняну промисловість та пріоритетного відбору 
під час здійснення імпорту та експорту», тому що в жодно-
му з напрямів державної політики з питань національної 
безпеки це магістральне питання не включено.
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Незаперечно важливим, на думку автора даної статті, 
є той факт, що «... по мірі підвищення складності суспіль-
них відносин, традиційно домінуюча в державному управ-
лінні економічна функція трансформується в соціальну, 
тобто економіка стає не просто соціально орієнтованою,  
а перш за все, соціально обумовленою. Іншими словами, не 
сама по собі економіка повинна забезпечувати соціальний 
розвиток, а позитивна динаміка соціальних відносин стає 
сьогодні підставою динамічного і, водночас, сталого роз-
витку економіки, а вже в порядку зворотного позитивного 
зв'язку – соціальної віддачі.

Відповідно до цього на перший план висуваються за-
вдання узгодження соціальних інтересів різних груп 
і верств населення, захисту прав і законних інтересів 

громадян, забезпечення умов для їх самореалізації, активно-
го життєустрою. У цьому полягає сенс держави, що визна-
чається як соціальна. На сучасному рівні складності суспіль-
них відносин вирішення подібних завдань стає особливо 
важливим у зв'язку з обвальним зростанням інноваційного 
різноманіття соціальних процесів, прискоренням темпів їх 
розвитку, невизначеністю в прогнозах не тільки віддаленого, 
але навіть найближчого майбутнього. У таких умовах зро-
стає значення функції держави, що має на меті регулювання 
соціальних інноваційних процесів, їх напрямок у соціально-
конструктивний вектор розвитку суспільства» [14].

З цього приводу В. М. Геєць, І. В. Бережна, Е. А. Ми-
хуринська відзначають, що «модель розвитку України по-
винна передбачати передусім соціалізацію і гуманізацію 
економічного розвитку, що забезпечить прогрес у сфері 
науки, техніки і технологій, захист національних інтересів, 
а також спільність особистих і колективних пріоритетів. 
Разом з тим учені вважають, що при формуванні параме-
тричних характеристик економічної моделі розвитку необ-
хідно враховувати особливості самоідентифікації регіонів, 
культурні цінності, суспільні інтереси і політичні цілі су-
спільства, наявні та потенційно доступні ресурси, що пере-
важають, компоненти і тип взаємодії між різними рівнями 
соціально-економічної системи» [15; 16].

Зважаючи на той факт, що державними механізмами 
вдається регулювати не більше 50 % відсотків суспільних 
відносин [17, c. 17], однією з найважливіших і найголовні-
ших нереалізованих суспільних потреб стає духовна безпе-
ка [17, c. 30], що повинно більш чітко і конкретно визначи-
ти національні інтереси у цій сфері, ієрархію цілей і завдань 
щодо її забезпечення, а також розробити обґрунтовані про-
позиції щодо реалізації єдиної державної політики в най-
ближчій перспективі. При цьому «... недопустимо збочення 
духовно-мотиваційної сфери особистості, не може індиві-
дуалістична і матеріальна вигода переважати над вищими 
духовними цінностями. В ідеалі необхідно прагнути до 
рівноваги всіх аспектів безпеки .... » [17, с. 14], де держава 
має розглядатися як інструмент, що забезпечує найкращі 
умови для розвитку громадян, суспільства і самої держа-
ви, а державні інтереси у сфері безпеки незмінно повинні 
знаходитися в гармонійному співвідношенні з інтересами 
людини. «Для більшої антикризової стійкості та динаміки 
економіки і всієї життєдіяльності народу важливо при-
ступити до зміни світобачення та економічного мислення 
у кадрів, перш за все, чотирьох найважливіших інститутів 
суспільства: влади, науки, освіти, релігії» [18, с. 15].

Отже, місія сучасної держави визначається органіч-
но взаємопов'язаними цілями забезпечення високої кон-

курентоспроможності та взаємовигідного партнерства 
країни в зовнішніх відносинах, створення умов для комп-
лексного розвитку та ефективного функціонування націо-
нальної спільноти, безпекою та підвищенням на цій основі 
рівня і якості життя громадян, що спрямовано на забезпе-
чення сталості країни в умовах збурюючих змін (загроз) як 
у зовнішніх, так і внутрішніх суспільних відносинах. У цьо-
му контексті рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 8 червня 2012 р. «Про нову редакцію Стратегії 
національної безпеки України» [19] засвідчило, що загро-
зою економічній безпеці визнані: 1) залежність внутріш-
нього ринку від зовнішньоекономічної кон'юнктури; 2) не-
достатня ефективність роботи щодо його захисту від недо-
бросовісної конкуренції з боку українських монополістів та 
імпортерів, а також 3) боротьби з контрабандою; 4) зайва 
залежність від імпорту енергоносіїв, невирішені проблеми 
диверсифікації джерел і маршрутів їх поставок, недостатнє 
використання власного енергетичного потенціалу.

Проте, реальність вимагає зосередження, перш за все, 
на інформаційній безпеці, що обумовлено транзит-
ним розташуванням України, яке дозволяє ство-

рювати і використовувати в своїх національних інте ресах 
міжнародні канали комунікації, а також інформа ційним 
простором республіки, відкритістю для впливу за рубіжних 
радіо- і телекомунікаційних засобів, друкованих видінь і 
глобальної комп’ютерної мережі – Інтернет. Неприпусти-
мо високий рівень залежності країни від зарубіжного про-
грамного забезпечення і засобів інформатизації та недо-
сконалість законодавства в інформаційній сфері створює 
можливості для маніпулювання інформацією, негативного 
впливу на свідомість людей, культуру, моральні та духовні 
устої суспільства, що підвищує ймовірність виникнення 
інформаційної загрози (інформаційної війни). Отже, ЖВІ 
України в інформаційній сфері слід вважати: 1) забезпечен-
ня інформаційних потреб особистості, суспільства і дер-
жави в усіх сферах життєдіяльності; 2) забезпечення прав 
громадян на таємницю кореспонденції, телефонних та ін-
ших сповіщень; 3) ефективне використання національних 
інформаційних ресурсів, створення умов з підтримки збе-
реження і систематичному їх поповненню (відтворенню); 
4) захист відомостей, що складають, державну, службову, 
комерційну та іншу таємницю, що охороняється законо-
давством; 5) розвиток сучасних інформаційних техноло-
гій, національної індустрії засобів інформатизації і зв’язку, 
розширення участі країни в міжнародній кооперації ви-
робників таких засобів і систем; 6) забезпечення безпеки 
інформаційних систем і мереж зв’язку; 7) участь країни в 
роботі міжнародних організацій, що визначають принципи 
і напрями співробітництва в інформаційній області.

Слід зазначити, що поряд з оцінкою рівня реалізації 
ЖВІ національну безпеку розглядають як єдину систему 
видів безпеки, кожна з яких є самостійною підсистемою 
зі своїми характерними особливостями, що перебувають у 
діалектичному взаємозв'язку, і тому пріоритети видів без-
пеки можуть змінюватися [6, с. 35]. Виходячи з цього, реко-
мендовано акцентувати увагу на духовній та інформаційній 
безпеці як першопричинах розвитку та необхідній умові 
стійкості соціально-економічної системи, з виходом на по-
літичну та науково-технічну безпеку. Даний висновок коре-
люється з результатами досліджень Світового товариства 
вивчення майбутнього (США), який свідчить про лідерство 
США в перспективі, де вища освіта – найважливіший козир 
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США. У доповіді, підготовленій в 2006 р. лондонським Цен-
тром європейських реформ (Centre for European Reform), 
вказується, що Сполучені Штати інвестують у вищу освіту 
2,6 % ВВП; для порівняння – відповідні показники Європи і 
Японії складають, відповідно, 1,2 і 1,1 % [20].

Таким чином, враховуючи результати досліджень окре-
мих світових організацій з прогнозування майбутньо-
го, а також критерій стійкості будь-якої держави – 

реалізацію життєво важливих інтересів (ЖВІ) особистості, 
підприємства, країни, в яку особистість входить, галузі, дер-
жави (національні інтереси) і союзу, в який воно входить,  
а головне – вищих еліт країни, на нашу думку, доцільно за-
пропонувати розроблену блок-схему сталого розвитку інно-
ваційного соціально орієнтованої держави (рис. 3) [21]. 

Домінування факторів неекономічного характеру в 
посткризовий період розвитку світової економіки [22] до-
зволило як перспективне джерело нововведень у промис-

ловості взяти освіту, що відповідає світовій і європейській 
моделі розвитку, потрійній спіралі Генрі Іцковіца [23] та 
основним тенденціям розвитку країн-лідерів. Крім того, 
на підтримку розвитку вітчизняної освіти, як одного з май-
бутніх джерел інновацій, доцільно згадати досвід реаліза-
ції інноваційної стратегії Сінгапуру [24]: «...є сенс залучати 
іноземних вчених і технологів, але при цьому абсолютно 
необхідно вирощувати і власні кадри. Інновації йдуть саме 
від людей, а не від продуктів або розробок. У науці слід на-
магатися знайти нові ідеї і доводити їх до технологічного 
рівня. У довгостроковому плані, насамперед, слід розра-
ховувати на власні наукові та інженерні кадри. Необхідно 
запустити спеціальну програму для вундеркіндів, для най-
обдарованіших дітей, знайти засоби, залучити розвивати і 
вирощувати таланти». 

При цьому автор статті наголошує на тому, що фор-
мування соціально орієнтованої держави залишиться не-
цивілізованим, доки не будуть відновлені у своїх вікових 
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Рис. 3. Блок-схема сталого розвитку інноваційної соціально орієнтованої економіки України 
(розроблено автором)

http://www.business-inform.net


90

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
н

о
ва

ц
ій

н
і п

ро
ц

ес
и

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2014
www.business-inform.net

правах «прості» норми моральності, що визначають моти-
вацію і соціальну поведінку людей. Поза духовності та мо-
ральності ні культура, ні цивілізація просто не існують.

ВИСНОВКИ
Розроблена блок-схема сталого інноваційного соціаль-

но орієнтованого розвитку економіки України, що ґрунту-
ється на комплексному підході та аналізі основних проблем 
національної безпеки і розглядає інформаційну та духовну 
безпеку як першопричини, а трансферт технологій промис-
ловості – як перспективний механізм гармонізації інтересів 
між соціумом, суспільством і державою, сприятиме сталому 
існуванню держави, добробуту та стабільності нації.            
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