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 розробка і реалізація проектів, спрямованих на забезпечення національної 
безпеки (інформаційно-аналітичних, експертно-правових, організаційно-
прикладних, пропагандистських та ін.), залучення широких верств населення до 
процесу забезпечення життєдіяльності держави, підготовка кадрів для 
недержавної системи безпеки; 

 сприяння посиленню превентивної функції вільних засобів масової 
інформації, враховуючи кращу практику із задоволення законних потреб 
суспільства в інформації, не надаючи при цьому трибуни для терористів, а також 
звернень і промов, що розпалюють ненависть і агресивність. 

Створення дієздатної недержавної системи національної безпеки в умовах 
становлення і розвитку інформаційного суспільства вимагає застосування 
найсучасніших засобів, форм та прийомів попередження глобальним викликам 
сучасності. Зважаючи на це, вельми суттєвим є розуміння того, що ефективне 
запобігання цим викликам можливе лише за умов, коли до зусиль протидії ним на 
державному і міжнародному рівнях приєднається громадянське суспільство, всі 
його інституції, коли ідеологія агресивності блокуватиметься позитивним 
потенціалом співтовариства. Історичний досвід вчить, що силовими методами 
можна боротися з носіями ідеології, але не з нею самою. 
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Потреба формування інституційних передумов забезпечення інноваційного 
розвитку міст зумовлена необхідністю створення умов для узгодженої співпраці 
державних, галузевих, підприємницьких структур, суспільства загалом у напрямі 
впровадження новітніх технологій у системоутворюючих та системопідтримуючих 
підсистемах міста. 

Засадничою тезою теоретичних основ інституційного забезпечення 
інноваційного розвитку міста повинно бути положення про суттєвий вплив 
інститутів та інституцій на утвердження інновацій в місті. Інституціями 
пропонуємо вважати будь-яке стійке об’єднання людей для досягнення визначеної 
мети. Найважливішою інституцією в системі інституційного забезпечення 
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інноваційного розвитку міста є міська рада, яка шляхом підготовки розпорядчих 
документів формує програми сприяння активного впровадженню новітніх 
технологій у місті. 

З огляду на те, що інноваційний розвиток міст детермінований 
використанням новітніх технологій, варто наголосити на досить важливій ролі 
функціонування в містах, особливо великих, із високою часткою наукового 
потенціалу, бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів, а також індустріальних 
парків. Ефективність цих структур у місті посилить їхнє комплексне 
функціонування, оскільки бізнес-інкубатори призначені для розроблення 
стартапів, технопарки ‒ для виробництва затвердженого наукового продукту, що 
пов’язане зі стимулюванням малого підприємництва, технополіси ‒ для 
виробництва інноваційного продукту та подальших наукових розробок, 
індустріальний парк ‒ для залучення великих компаній у руслі забезпечення 
повного циклу серійного виробництва інноваційного продукту. Прикладом 
виробництва такого нового інноваційного продукту може слугувати молекулярний 
модифікатор палива. 

Ініціативи міської ради зі сприяння розвитку таких організацій охоплюють: 
– надання вільних приміщень територіальної громади для організації бізнес-

інкубаторів, технопарків, технополісів, індустріальних парків; 
– зацікавлення науковою діяльністю шляхом надання спеціальних премій 

для молодих науковців, грантів, спеціальних субсидій на патентування та захист 
авторських прав; 

– залучення кращих студентів інженерних спеціальностей у діяльність 
бізнес-інкубаторів, технопарків; 

– відкриття наукових кафе, в яких провідні науковці інформуватимуть про 
останні національні та світові інновації; 

– організацію національних і міжнародних конкурсів новинок, що 
сприятиме активній взаємодії науковців, розробників, підприємств, інвесторів; 

– економічне стимулювання приваблення в місто нових компаній, які 
реалізовуватимуть наукові розробки, створюватимуть додаткові робочі місця, що 
позитивно впливатиме на розвиток економіки міста. 

Як відомо, процес розроблення й упровадження інноваційних технологій 
неможливий без фінансування. Саме тому в системі інституційного забезпечення 
інноваційного розвитку міста виняткове значення надають регіональним 
фінансовим компаніям, благодійним фондам, венчурним і гарантійним фондам. 
Основна мета діяльності регіональних фінансових компаній ‒ це надання кредитів. 
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У контексті використання інноваційних технологій, які потребують фінансових 
ресурсів, ідеться про потребу розроблення міською радою спеціальних програм, 
що спонукатимуть регіональні фінансові компанії надавати пільгове кредитування 
впровадження таких технологій; а також створення спеціальних умов (програми 
міської ради щодо додаткового фінансування із місцевих бюджетів, залучення до 
співробітництва) для благодійних, венчурних і гарантійних фондів для 
фінансування, інвестування впровадження екологобезпечних технологій, розробок 
ноу-хау. 

Оскільки органи місцевого самоврядування все частіше виступають 
суб’єктами міжнародного співробітництва (через взаємодію з різними 
міжнародними організаціями), то для ресурсного забезпечення запровадження 
інноваційних технологій у руслі «зеленої» логістизації доцільно використовувати 
такі інструменти: транскордонне співробітництво, міжнародна технічна допомога, 
твіннінг [1]. 

Для реалізації механізму інституційного забезпечення інноваційного 
розвитку міста необхідне розроблення міських цільових програм розвитку, у 
площині яких буде визначено заходи, терміни, виконавців і обсяги фінансування із 
місцевого бюджету. На основі розроблених міських цільових програм доцільно 
формувати стратегію інноваційного розвитку міста й не менше ніж на 10 років, бо 
саме протягом цього часового інтервалу можна досягти певних кількісних і 
якісних змін, які пов’язані із досягненням позитивних якісних та кількісних змін у 
розвитку міста. Успішність таких програм залежить передусім від чіткості 
встановлення причин і факторів, які перешкоджають інноваційному розвитку 
міста. 

Отже, очевидно, що будь-які дії з введення інноваційних технологій будуть 
мати успіх за умови активного сприяння інституцій міста щодо організації 
процесу переходу системоутворюючих та системопідримуючих підсистем міст на 
новітні технології. 
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