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У дослідженні розглядається проблема забезпечення економічної безпеки країн світу на 
основі запровадження механізму високотехнологічних кластерів. Дослідження виявили, що 
дотепер існуючі промислові та сервісні кластери, як механізм промислового розвитку, не 
враховують інформаційні потоки та взаємозв’язки між економічними агентами, необхідні 
для повного, своєчасного та надійного захисту інформації та забезпечення економічної 
безпеки країни. Обґрунтовано, що кластерний механізм для забезпечення економічної 
політики країни повинен формуватися за такими класифікаційними ознаками, як зміст, 
рівень дії та предмет. Доведено, що сформований механізм високотехнологічних кластерів 
повинен забезпечувати збереження інформації, яка підлягає захищенню та становить 
економічну стратегічну цінність для економічного розвитку країни, баланс інтересів 
основних економічних агентів та створення доданої вартості у міжнародних ланцюгах 
створення вартості. Запропоновано обрати критерієм проектування високотехнологічних 
кластерів – забезпечення економічної безпеки країни, а інструментами – коефіцієнти 
інформаційних потоків та інформаційних хабів за елементами; граничні значення 
мінімально допустимого рівня економічної безпеки з урахуванням кластерної активності та 
участі кластеру у міжнародних ланцюгах створення вартості. 
 
The research is done into the issue of providing world countries’ economic security on the basis of 
the technology intensive cluster mechanism. The research revealed that currently functioning 
clusters in the industrial and service sectors considered mechanisms for industrial development, do 
not take into account information flows and ties between economic agents needed for full, timely 
and reliable information securitization as well as provision of economic security. The investigation 
proves that the cluster mechanism for providing country’s economic security is to ensure 
information that must be secured and contains economic and strategic value for the country’s 
economic development is kept safe, main economic agents’ interests are balanced and international 
value chains add value within clusters. The article offers provision of a country’s economic security 
as a criterion for technology intensive clusters’ design and a range of ratios as instruments for 
clusters’ management. Among the ratios are those of informational flows and informational hubs 
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with elements, marginal level of economic security subject to cluster activity and cluster integration 
into international chains of value creation. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У стратегічних прогнозах розвитку Європейського 

Союзу до 2025 р., зроблених експертами та аналітика Європейської Комісії у 2017 р., зазначається, що «Європа 
спостерігає у теперішній час тотальну діджитизацію суспільства, яка стирає кордони між найнятими 
працівниками та само-зайнятими, між товарами та послугами, а також між покупцями та продавцями» [1]. 
Виклики прискореного використання технологій, які щодня стають все більш складними та комплексними, 
торкаються економіки та суспільства усіх країн світу, чинять вплив на структуру зайнятості, професій та 
секторів промисловості. 

У цьому контексті постає серйозна проблема для всіх країн світу, яка полягає у тому, яким чином 
можна відповісти на технологічні виклики сьогодення, у створенні наукового підґрунтя для формування 
ефективної національної політики розвитку з метою збереження належного рівня національної економічної 
безпеки при динамічній інтеграції у міжнародний економічний простір. Якщо такого механізму управління 
диджитізацією та технологізацією економіки не буде знайдений, то країни опиняються під загрозою 
руйнування економіки та суспільства, оскільки, перш за все, національний ринок праці не відповідатиме 
потребам промисловості світу, а економіка стає залежною від імпорту людських ресурсів, технологій та 
техніки, що перетворює її з економіки, як балансу внутрішніх сил попиту та пропозиції, на ринок збуту. У свою 
чергу, зазначене можна трактувати, як пряму загрозу національній економічній безпеці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під час аналізу існуючого наукового доробку особливий 
інтерес викликали пропозиції авторів щодо забезпечення національної економічної безпеки країн світу в 
контексті загроз технологічної революції, а також механізми управління технологічним розвитком. 

Фундаментальною роботою з проблем технологічного розвитку країн та їх економічної безпеки, на наш 
погляд, можна вважати дослідження Чаттері М. [2], у яких вчений вперше розглядає економічну безпеку під 
впливом трансферу технологій для розвинутих країн та країн, що розвиваються, зазначаючи, що поряд з 
позитивним ефектом від дифузії інновацій у країни з низькими стандартами життя існує значна загроза втрати 
цими країнами технологічно-наукового суверенітету. Саме з цим суверенітетом вчений ототожнює економічну 
безпеку країни. Вчений Мутчлер Дж. пропонує оцінювати рівень діджитизації економіки за низкою показників 
для оцінки соціальної безпеки країн світу, оскільки, на його думку, порушення економічної безпеки 
починається зі зниження рівня соціальної безпеки під впливом інформаційних технологій [3, с. 2495-2511].  

Також серед останніх наукових робіт, у яких ґрунтовно досліджується вплив технологій на економічну 
безпеку доцільно згадати дослідження Гйорв Дж., у якому автор аргументує взаємозв’язок технологічних 
хвиль, війн та економічних змін [4, с. 36-42], вченого Шиммель К., де моделюється економічна безпека з 
урахуванням зміни ринку праці та фактору швидкості адаптації технологій в економіці [5, с. 15-20], дослідника 
Лундвалла Б., який критикує неоліберальну модель регулювання економіки, яка, на думку вченого, підриває 
економічну безпеку країн та заважає формуванню нової економіко-технологічної парадигми [6, с. 548]. 

Переважна більшість наукових праць спрямована на управління технологічним розвитком окремих 
підприємств. Типові дослідження присвячені управлінню технологічними змінами у корпораціях та подоланню 
ризиків технологічного відставання [7-9].  

На регіональному та національному рівні вирішувати проблему забезпечення економічної безпеки на 
основі управління технологічним розвитком пропонується вирішувати через механізм утворення технологічно 
містких кластерів Куком П. та Хаггінсом Р. [10, с. 63-84], формування регіональних хабів «зелених 
підприємств» Пашкевич М.С. та Паламарчук Т.О. [11], технологічного оновлення гірничодобувних регіонів 
Півняка Г.Г. [12, 13], Пашкевич М.С. [14]. Разом з тим залишається не дослідженим питання наукового 
обґрунтування етапів формування високотехнологічних кластерів, як механізму для забезпечення економічної 
безпеки країн світу. 

Мета статті. Таким чином, метою досліджень, результати яких викладено у даній статті, є наукове 
обґрунтування високотехнологічних кластерів, як механізму для забезпечення економічної безпеки країн світу. 

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою економічного регулювання з метою забезпечення 
економічної безпеки у країнах світу є логічно побудований організаційно-економічний механізм 
функціонування високотехнологічних кластерів. 

Дотепер існуючі промислові та сервісні кластери, як механізм промислового розвитку, не враховують 
інформаційні потоки та взаємозв’язки між економічними агентами, необхідні для повного, своєчасного та 
надійного захисту інформації та забезпечення економічної безпеки країни. У зв’язку з цим, процес 
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кластероутворення підлягає удосконаленню у цьому напрямку. Кластерний механізм, що удосконалюється, 
можна охарактеризувати за певними класифікаційними ознаками (рис. 1).  

За змістом механізм високотехнологічних кластерів для забезпечення економічної безпеки країни 
поділяється на механізм функціонування та механізм регулювання. Механізм функціонування – це сукупність 
правил, законів та процедур взаємодії учасників кластерної системи. Це організований та скоординований 
регулюючий вплив суб’єктів регулювання на об’єкт регулювання – кластер. Механізм регулювання – це 
сукупність правил, законів та процедур прийняття регулюючих рішень. Це характер регулюючого впливу у 
певних економічних ситуаціях. Таким чином, механізм функціонування та механізм регулювання визначають 
те, як поводяться учасники системи високотехнологічного кластеру та як вони приймають рішення.  

За предметом кластерний механізм відноситься до механізму процесу створення доданої вартості та 
збереження інформації, яка підлягає захищенню та становить економічну стратегічну цінність для 
економічного розвитку країни, з метою забезпечення економічної безпеки країни. 

За рівнем дії механізм високотехнологічного кластеру має відношення до ринкового, державного та 
внутрішнього. Окремо узяте підприємство у межах кластеру, не маючи можливості впливати на ринковий та 
державний механізми забезпечення економічної безпеки країни, повинно слідкувати за їх тенденціями та 
враховувати під час розробки власного внутрішнього механізму управління інформацією та дотримання 
належного рівня власної економічної безпеки.  

 

 
 

Рис. 1. Класифікаційні ознаки орагінізаційно-економічного механізму високотехнологічного кластеру  
з метою забезпечення економічної безпеки країни 
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Поєднання механізмів різних типів сприяє розкриттю можливостей високотехнологічних кластерів 

щодо забезпечення економічної безпеки країни, дозволяє уникнути несприятливого впливу факторів витоку 
конфіденційної економічної інформації про промислові інновації та know-how, а також порушення соціально-
економічних інтересів країни на міжнародному рівні, що спричинено нестабільністю розвитку національної 
економіки, її низькою платоспроможністю та відсутністю технологічної модернізації. 

Організаційно-економічний механізм функціонування кластерів високотехнологічного спрямування, 
удосконалений шляхом врахування складових, необхідних для забезпечення у країні умов для економічної 
безпеки, ґрунтується на пристосуванні регулювання процесу утворення у національній економіці 
високотехнологічних кластерів до постійних змін внутрішнього та зовнішнього середовища та факторів 
негативного впливу на економічну безпеку країни. Це відповідає принципам інноваційного розвитку економіки 
країни, який передбачає управління змінами, як одне з джерел створення національної доданої вартості у 
міжнародних ланцюгах створення вартості. Наприклад, високі темпи НТП вимагають досить швидкого 
оновлення продукції, що є процесом створення конфіденційної національно значимої економічної та 
технологічної інформації, оскільки ефект від першої пропозиції на ринку може бути набагато більший ніж 
понесені виробничі витрати, а виток цієї інформації нівелюватиме цей ефект ринкової першості. У цьому 
випадку удосконалене регулювання економічними процесами на основі створення високотехнологічних 
кластерів набуває надзвичайної важливості, оскільки забезпечує надійне, своєчасне, системне досягнення 
необхідного рівня економічної безпеки країни шляхом фінансування створення високотехнологічних кластерів 
та забезпечення постійного інноваційного розвитку національної економіки через створення інноваційної 
продукції та послуг з найменшими витратами.  

На основі вищезазначеного можна зробити наступний висновок. Удосконалений організаційно-
економічний механізм високотехнологічних кластерів, інтегрований з механізмами промислового та соціально-
економічного розвитку країни, є невід’ємною складовою забезпечення економічної безпеки країни, оскільки 
дозволяє управляти процесом створення, збереження, використання та захисту інформації, яка становить 
економічну цінність для країни, що разом створює економічні умови національного економічно захищеного 
інноваційного розвитку країни.  

Удосконалений організаційно-економічний механізм функціонування високотехнологічних кластерів з 
метою забезпечення економічної безпеки держави містить такі структурні елементи як принципи розробки, 
функції, методи, інструменти, критерії, підсистеми за функціональною ознакою; є чітким та зрозумілим для 
кожного з рівнів регулювання економіки – від рівня окремого підприємства у кластері до державного рівня 
(рис. 2).  

Принципи системності та комплексності кластероутворення враховують складність, чисельність та 
ієрархічність елементів загальної системи регулювання економічної безпеки, поєднують регулювання процесу 
виробництва продукції та надання послуг та процесу захисту інформації для комплексного забезпечення 
економічної безпеки країни. 

Принципом удосконаленого механізму кластерів з метою забезпечення економічної безпеки, який 
відрізняє його від існуючих, є відповідність цілей та завдань кластеру цілям та завданням не тільки 
промислового розвитку, але й економічної безпеки країни. Виконання цього принципу забезпечує 
першочерговий пріоритет захисту економічно цінної інформації за будь-яких умов та моделей кооперації 
підприємств у кластері, а також зовнішньоекономічних умов. При цьому виконується принцип економічної 
ефективності функціонування кластерів, отримання синергетичного ефекту від кооперації підприємств та 
ефекту ринкової першості від надійного захисту економічно важливої інформації. 

Виходячи з того, що механізм кластерів передбачає використання внутрішніх та зовнішніх джерел 
фінансування, можна стверджувати відповідність йому принципу альтернативості варіантів розвитку кластеру.  
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Рис. 2. Організаційно-економічний механізм функціонування високотехнологічних кластерів 
 з метою забезпечення економічної безпеки держави 

 
Також принципи зазначеного механізму спрямовані на науковість, об’єктивність, прогнозність, 

інтегрованість, дієвість регулюючих рішень та окремих завдань.  

Ринковий механізм регулювання процесів 
утворення та функціонування 
високотехнологічних кластерів 

Державний нормативно-правовий механізм 

регулювання процесів утворення та 
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ВНУТРІШНІЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ 

ПРИНЦИПИ 
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МЕНТИ 

КРИТЕРІЇ 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
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Системність, комплексність, рівновага між інтересами усіх економічних агентів 
– стейкхолдерів кластерної активності, контрольовані інформаційні потоки, 

альтернативність варіантів розвитку, беззбитковість, науковість, об’єктивність, 
прогнозованість, інтеграція, декомпозиція, дієвість 

Аналіз зовнішнього середовища, вибір критерію та аналіз внутрішнього управління 
діяльністю кластеру, виявлення напрямів управлінського впливу згідно критерію 

економічної безпеки та захищеності інформації, нормування, планування, 
оптимізація, формування, контроль  

Прямі, опосередковані; адміністративні, економічні, організаційні; 

формальні; кореляційні, оптимізаційні; детерміновані, стохастичні; відкриті; 
загальні; статичні, динамічні  

Коефіцієнти інформаційних потоків та інформаційних хабів за елементами; 
граничні значення мінімально допустимого рівня економічної безпеки з 
урахуванням кластерної активності та участі кластеру у міжнародних 

ланцюгах створення вартості 

Рівень економічної безпеки країни 

Прогнозування і планування; мотивація; організація; 

нормативно-правове, матеріально-технічне, методичне, 

інформаційне забезпечення  
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Висновки. Проблема забезпечення економічної безпеки країн світу на основі запровадження такого 
механізму, як високотехнологічні кластери, є актуальною та своєчасною. Дослідження виявили, що дотепер 
існуючі промислові та сервісні кластери, як механізм промислового розвитку, не враховують інформаційні 
потоки та взаємозв’язки між економічними агентами, необхідні для повного, своєчасного та надійного захисту 
інформації та забезпечення економічної безпеки країни. Кластерний механізм для забезпечення економічної 
політики країни повинен формуватися за наступними класифікаційними ознаками: за змістом, за рівнем дії та за 
предметом. При цьому сформований механізм високотехнологічних кластерів повинен забезпечувати 
збереження інформації, яка підлягає захищенню та становить економічну стратегічну цінність для 
економічного розвитку країни, баланс інтересів основних економічних агентів та створення доданої вартості у 
міжнародних ланцюгах створення вартості. Критерієм проектування високотехнологічних кластерів є 
забезпечення економічної безпеки країни, а інструментами – коефіцієнти інформаційних потоків та 
інформаційних хабів за елементами; граничні значення мінімально допустимого рівня економічної безпеки з 
урахуванням кластерної активності та участі кластеру у міжнародних ланцюгах створення вартості. 
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