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ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 

На сьогодні проблема технологічної безпеки постійно зростає та вона потребує особливої уваги. Саме від її рівня 
залежить людина, її життя, її розвиток, оскільки технологічна безпека полягає у впровадженні новітніх технологій, дося-
гненні технічного прогресу, в чому безсумнівно потребує наша держава. 

Дана проблема важлива і потребує розгляду. Слід констатувати, що українські науковці не залишили дане питання 
без розгляду: О. С. Горбачик, Є. П. Буравльов, В. Д. Стогній, А. Г. Жарінова, С. П. Мосов та інші дослідники вивчали 
дану проблематику. 

Що взагалі таке технологічна безпека? Є. Буравльов і В. Стогній вважають, що технологічна безпека – це ступінь 
(міра, рівень) захищеності життєво-важливих інтересів особи, суспільства і держави від нераціонального розвит-
ку(відсутність у стратегії розвитку інноваційної соціально-економічної, екологічної збалансованих складових). На думку 
Т. Ю. Шафранської та А.С. Ковтун під науково-технологічною безпекою України розуміється такий стан науково-
технологічного та інтелектуального потенціалу держави, який здатен за рахунок впровадження у виробничий процес 
науково-дослідних, дослідно-конструкторських, науково-технічних та інших розробок забезпечити перехід націона-
льної економіки на інноваційний шлях розвитку. Технологічна безпека тісно пов’язана з соціальною безпекою, оскі-
льки якщо остання не буде достатньо забезпечена, то досягти високий рівень життя населення буде майже неможли-
во. В свою чергу, у разі недостатнього забезпечення технологічної безпеки відбудеться зменшення обсягів виробниц-
тва, зменшення кількості робочих місць і зарплатні, підвищиться рівень безробіття. В результаті зазначеного підви-
щиться трудова міграція.  

Державна політика повинна сприяти безперешкодному імпорту в Україну із західних країн новітніх технологій і 
водночас забезпечувати контроль за експортом технологій та не допускати, щоб він завдав шкоди власному економіч-
ному, технологічному чи військовому потенціалу. Необхідно надавати перевагу у виробництві такої вітчизняної проду-
кції, в складі якої переважають власні ресурси. Сюди відносяться такі традиційні галузі промисловості, як машинобуду-
вання, чорна і кольорова металургія, хімічна промисловість, суднобудування, агропромисловий комплекс. 

З кожним днем інновації зростають, тому завдяки ним і зростає рівень технологічної безпеки держави, регіону та 
підприємства. Таким чином треба виділити основні недоліки, щоб розглянути завдання боротьби з ними. 

По-перше, відсутня нормативно-правова база, взагалі, щодо технологічної безпеки. Висновки щодо цього поняття 
можна сконструювати тільки завдяки науковцям. Єдиного поняття не існує. Держава повинна подбати про покращення 
законодавчої бази з питань забезпечення технологічної безпеки. 

По-друге, недостатня заміна «віджитих» технологій, або відсутність іх покращення, відповідно й захисту. Тобто 
держава повинна подбати про доведення технології до того рівня котрий буде придатний та доступний для суспільства. 

По-третє, неефективне державне управління інноваційної діяльності. Воно повинно мати апаратне забезпечення, 
оскільки ця проблема потребую особливої уваги и контролю. 

Таким чином, слід дійти висновку, що технологічна безпека це багатогранний феномен, котрий потрібно розгляда-
ти з багатьох позицій і постійно вдосконалювати, оскільки завдяки сучасним інноваціям у сучасному світі існують спри-
ятливі умови для покращення технологічного розвитку країни в цілому.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У сучасних умовах ринкової економіки України, суб’єкти господарювання, що провадять свою діяльність на кон-
курентних засадах, вимушені знаходити способи домінування над конкурентами задля активізації збуту товарів, послуг, 
привертання уваги споживачів та завоювання їх переваг на ринку. 


