
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СФЕРА

УДК 65.012.45: 108
Никифоренко В. Г., д.е.н.,
професор кафедри управління персоналом
та економіки праці,
nikiforenrj@te.net.ua
Кравченко В. О., к.е.н,,
професор кафедри менеджменту організа-
цій та ЗЕД,
kafedra.men@mail.ru,
Одеський національний економічний
університет

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ —
ПІДҐРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Розглянуто питання активізації інноваційного розвитку як під-
грунття економічної безпеки підприємства. Доведено взаємозв’язок між еко-
номічною безпекою та інноваційним розвитком підприємства. Визначено дію
чинників, що стримують інноваційний розвиток і загрожують економічній
безпеці українських підприємства.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, економічна безпека,
служба економічної безпеки.

Вступ. У сучасному світі підприємствам належить основна роль у реалізації
програми технологічного оновлення економіки країни. Сьогодні управління інно-
ваційним розвитком підприємства вже не є одиничним актом впровадження ново-
введення, а уявляє собою цілеспрямовану систему заходів щодо генерування й
розробки ідей та комерціалізації інновацій.

У ринкових умовах господарювання підприємство як відкрита система функці-
онує у складному, нестабільному та динамічному зовнішньому середовищі, яке
розставляє нові акценти в процесі управління підприємством, виводячи на перший
план його кількісні та якісні властивості щодо здатності до самовиживання та за-
безпечення розвитку в умовах дестабілізуючої дії непередбачуваних та важкопро-
гнозованих зовнішніх і внутрішніх факторів. У такому контексті природно зако-
номірним є відмова від екстенсивного шляху економічного розвитку і перехід до
якісних перетворень виробничого потенціалу засобами активізації інноваційного роз-
витку як основи економічної безпеки підприємства зокрема і держави в цілому. Саме
тому, проблема формування стану економічної безпеки підприємства знаходиться у
площині наукового дослідження сучасних проблем активізації інноваційного розвит-
ку та перебуває у просторі підвищеної уваги вітчизняних і зарубіжних науковців.

 Серед cучасних науковців, що досліджують питання управління інноваційною
діяльністю підприємств, слід відзначити вагомий доробок О. Амоші, О. Арефєвої,
М. Войнаренка, А. Воронкової, А. Гриньова, Ю. Гончарова, В. Дорофієнка,
С. Ілляшенка, М. Йохни, Л. Лисенко, С Лобунська, М. Портера, А. Поручника,
В. Стадник, О. Орлова, Л. Федулової С. Шкарлет, О. Ястремська та інших. Важ-
ливе місце у їх дослідженнях займають і проблеми забезпечення ефективності ін-
новаційної діяльності. Проте найчастіше звертається увага на ефективність інно-
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вацій як кінцевого результату їх комерціалізації. Однак не менш важливими є пи-
тання взаємозв’язку економічної безпеки та інноваційного розвитку підприємства.

Постановка задачі. Активна інноваційна діяльність обумовлює формування
конкурентних переваг підприємства, що дозволяє йому успішно функціонувати на
ринку Інновації виступають першоджерелом інноваційного процесу, що об’єднує
науку, техніку, економіку у контексті поступової заміни старої техніки.

Як зазначає С. Лобунська, «процеси впровадження інновацій у господарську
діяльність підприємств напряму пов’язані з додатковими економічними ризиками,
які призводять до зниження загального рівня показників економічної безпеки під-
приємства (ЕБП). З іншого боку, відсутність інновацій у діяльності підприємства
сама виступає фактором неабиякого ризику та загроз для підприємства» [1, c. 55].
Заслуговує на увагу точка зору С. Шкарлет щодо формування економічної безпе-
ки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку [2, c. 42]. Саме то-
му питання активізації інноваційною діяльністю підприємства в загальній системі
ЕБП є сьогодні вельми актуальним .

У контексті викладеного постає питання визначення сутності поняття економі-
чна безпека інноваційної діяльності підприємства. Як зазначає О. Ястремська:
«Економічна безпека інноваційної діяльності підприємства —  це стан ефективного
використання його ресурсів і ринкових можливостей для запобігання погроз зов-
нішнього та внутрішнього середовища, які виникають в процесі планування, за-
безпечення та організації діяльності, пов’язаної з практичним використанням ідей,
наукових досліджень та розробок, що сприяють підвищенню економічних та соці-
альних результатів господарювання на базі формування конкурентних переваг
підприємства» [3, с. 250].

Результати дослідження. Активізація інноваційної діяльності дозволяє здійс-
нювати науково-конструкторські розробки та використовувати у виробничому
процесі новітні технології та виробляти продукцію, що має конкурентні іннова-
ційні характеристики (переваги). Кваліфікація промислово-виробничого персона-
лу впливає на якість продукції, його матеріальну та нематеріальну умотивованість
обумовлюють лояльне ставлення робітників до керівництва та підприємства вза-
галі, що сприяє забезпеченню безпеки в інформаційній сфері. Активізація іннова-
ційного розвитку свідчить про досяжність поставлених цілей у цій галузі, що, в
свою чергу, впливає на рівень економічної безпеки підприємства.

При відносному зростанні з 2008 року частки інноваційно активних підпри-
ємств спостерігається зменшення внеску результатів інноваційної діяльності у за-
гальні обсяги реалізованої промислової продукції (рис. 1).

На відміну від країн, які постійно нарощуючи свій науковий і іинноваційний
потенціали, Україна, навпаки, його втрачає, знижуючи, відповідно, свою інвести-
ційну привабливість. Як свідчать дослідження компанії Battelle [5], у порівнянні з
докризовим 2007 р., світові валові R&D видатки зросли в 2013 р. на 38,6 % (світо-
ві валові R&D видатки в 2007 р. становили 1123,9 млрд дол.), щодо українських
валових інвестицій в інноваційну сферу економіки вони дорівнюють трьом мілья-
рдам доларів. За показником 2013 р., це в 150 раз менше, ніж у США. Позитивним
є те, що за показником R&D інвестицій Україна, в 2013 р. є серед 40 країн, сумар-
ні R&D видатки яких становили 97,4 % світового показника.

 Як зазначає провідний фахівець Центру досліджень науково-технічного поте-
нціалу та історії науки ім. Г. Доброва НАНУ В. Головатюк, що беручи до уваги
світові тенденції, і враховуючи взаємозв’язок між науковими дослідженнями й
розробками з економічним ростом, складно пояснити неадекватне відношення до
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науки в українськім суспільстві. За міжнародними оцінками, одне робоче місце в
R&D секторі економіки забезпечує функціонування більш двох робочих місць в
інших її сферах. Зокрема, за оцінками Battelle, у 2014 р. валові видатки на наукові
дослідження й розробки в розмірі 465 млрд дол. забезпечать функціонування в
США 2,7 млн робочих місць у R&D секторі економіки й додатково підтримають
функціонування в інших секторах понад шести мільйонів робочих місць [6]. 
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Рис. 1. Динаміка показників інноваційної активності і результативності
вітчизняних промислових підприємств [4, с. 9]

Саме тому дуже важливо забезпечити активізацію інноваційних процесів, а
отже зростання робочих місць і формування конкурентних переваг як підгрунття
економічної безпеки підприємства.

У сучасних умовах процес успішного функціонування й економічного розвит-
ку українських підприємств багато в чому залежить від удосконалювання їх дія-
льності в області забезпечення економічної безпеки. У якості основних чинників,
що негативно впливають на безпеку підприємницької діяльності в Україні можна
виділити такі:

 активна участь представників влади в управлінні комерційною діяльністю
підприємства;

 використання кримінальних структур для впливу на конкурентів;
 відсутність законодавчої бази, що дозволяють у повному обсязі протидіяти

несумлінної конкуренції;
 відсутність у країні сприятливих умов для проведення науково-технічних

досліджень;
 відсутність докладної й об’єктивної інформації про суб’єктів підприємниць-

кої діяльності й про їхнє фінансове становище;
 відсутність культури ведення справ у підприємницькім середовищі.
Поряд з такими складовими ЕБП як фінансова, техніко-технологічна, інтелек-

туальна й кадрова, політико-правова, екологічна слід розглядати інноваційну
складову ЕБП. Основний зміст інноваційної складової полягає в тому, що вона
має можливість впливати на інші складові й підвищувати рівень їх економічної
безпеки через впровадження інновацій у виробництво й сферу управління. Управ-
ління ЕБП та ЕБП повинні розглядатися керівниками як динамічний процес, а не
статичне явище, у зв’язку із цим діяльність служби економічної безпеки (СЕП), її
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структура й методи роботи визначаються особливостями самого підприємства й
зовнішнього оточення, з яким воно взаємодіє. Основна робота СЭБ повинна ґрун-
туватися на превентивній (упереджувальній) моделі, але якщо вплив погрози не-
можливо попередити, тоді слід мінімізувати заподіяний збиток за допомогою мо-
делі активного реагування. І на результатах проведених робіт удосконалити й
виправити методи превентивних заходів для запобігання збитку в майбутньому,
адже попередити негативні прояви легше ніж боротися з їхніми наслідками.

Досвід розвинених країн доводить загально визнаний факт, що саме технологі-
чна революція є одним з тих чинників, які забезпечили цим країнам стабільний
розвиток. В умовах глобальної конкуренції інноваційний фактор визначає паради-
гму економічного розвитку й сутність поняття економічної безпеки. Тому еконо-
мічну безпеку підприємства не можна визначати лише як «стан захищеності» без
урахування можливостей довгострокового розвитку на інноваційній основі.

Висновки. Узагальнюючи викладене, можна стверджувати:
1. Активізація інноваційної діяльності забезпечує кількісне і якісне зростання

підприємств. Однак потенціал інновації далеко не всі підприємства можуть вико-
ристати повною мірою, запізнюючись із виведенням інновацій, що знижує ефек-
тивність та зростання економічної безпеки підприємства.

Від того, наскільки активними є суб’єкти господарювання у створенні та коме-
рціалізації інновацій залежить іх конкурентоспроможність та економічна безпеки.

2. Підвищення економічної безпеки на засадах активізації інноваційного розви-
тку знаходиться в прямій залежності від інвестиційних можливостей підприємст-
ва. Відсутність вільного доступу до кредитних та інвестиційних ресурсів для бі-
льшості вітчизняних підприємств значно зменшила їх фінансові можливості, що
ускладнило й до цього незначне фінансування інноваційних процесів, характер-
ною рисою яких є великі загрози, пов’язані із неприйняттям інновацій ринком.

3. Основними бар’єрами на шляху активізації інноваційної діяльності в нашій
державі є відсутність стійких інформаційних зв’язків між наукою і підприємниць-
ким сектором, між різними сферами науки і технологій, галузями економіки, а та-
кож відсутність фінансової підтримки наукових і дослідних установ з боку держа-
ви і приватного сектору ще більше ускладнюють ситуацію.

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є розробка методич-
ного забезпечення оцінки внеску інноваційних стратегій підприємства в забезпе-
чення його економічної безпеки та реалізації цілей інноваційного розвитку під-
приємств.
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Вступ. Економічні та політичні перетворення внесли кардинальні зміни до фу-
нкціонування вітчизняної інвестиційно-будівельної галузі. Економічна реформа в
будівництві стала фундаментальною зміною критеріїв оптимальності в будівель-
ному виробництві. Нові орієнтири ведуть до зміни структури і показників діяль-
ності будівельної організації. Змінився і розширився склад учасників, ускладни-
лися принципи їх взаємодії, змінилися орієнтири і цільові установки.

У нових, ринкових умовах господарювання ефективність процесу створення
кінцевої будівельної продукції багато в чому визначається чіткою і злагодженою
взаємодією багаточисельних учасників інвестиційно-будівельного процесу: інвес-
торів, замовників, проектних, будівельних організацій, постачальників матеріалів
і устаткування та ін. Від ефективної організації та регулювання їх взаємодії зале-
жить успішність досягнення головної мети — створення кінцевої будівельної
продукції, і поліпшення показників вартості, термінів і якості будівництва.

Мета статті. Мета статті полягає в розробці засобів і методів, які сприяють
підвищенню ефективності організації та регулювання взаємодії учасників на різ-
них стадіях інвестиційно-будівельного процесу, з врахуванням інтересів і можли-
востей усіх учасників.

© С. М. Скочиляс, С. П. Черничинець, 2014




