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У статті досліджено концептуальні основи 
економічної безпеки підприємства задля 
виключення або зменшення ризику можливих 
несприятливих подій та їх наслідків в управ-
лінському, науково-освітньому процесах і в 
процесах управління майном та персоналом. 
Доведено, що вжиті заходи щодо виконання 
вимог правил та інструкцій економічної без-
пеки повинні мати попереджувальний, профі-
лактичний, а також практичний характер. 
Висвітлено роль інновацій у забезпеченні 
конкурентоспроможності та економічної 
безпеки підприємства. Визначено, що високі 
результати реалізації інноваційних проєк-
тів і програм можуть досягатися за умов 
формування висококваліфікованої проєктної 
команди, основою якою мають стати інно-
ваційні менеджери. За системного підходу 
обґрунтовано структуру системи еконо-
мічної безпеки підприємства за функціональ-
ними складовими, які найбільше сприяють 
ефективному використанню наявних ресур-
сів та підвищенню захищеності від внутріш-
ніх та зовнішніх економічних загроз в умовах 
інтенсифікації інноваційних процесів.
Ключові слова: економічна безпека підпри-
ємства, інновації, інноваційна діяльність, 
інноваційний менеджер, функціональні скла-
дові, внутрішні та зовнішні загрози.

В статье исследованы концептуальные 
основы экономической безопасности пред-
приятия с целью исключения или умень-

шения риска возможных неблагоприятных 
событий и их последствий в управленче-
ском, научно-образовательном процессах 
и в процессах управления имуществом 
и персоналом. Доказано, что принятые 
меры по выполнению требований правил 
и инструкций экономической безопасно-
сти должны носить предупредительный, 
профилактический, а также практический 
характер. Освещена роль инноваций в обе-
спечении конкурентоспособности и эко-
номической безопасности предприятия. 
Определено, что высокие результаты 
реализации инновационных проектов и 
программ могут достигаться в условиях 
формирования высококвалифицирован-
ной проектной команды, основой которой 
должны стать инновационные менеджеры. 
При системном подходе обоснована струк-
тура системы экономической безопас-
ности предприятия по функциональным 
составляющим, наиболее способствую-
щим эффективному использованию име-
ющихся ресурсов и повышению защищен-
ности от внутренних и внешних угроз в 
условиях интенсификации инновационных 
процессов.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность предприятия, инновации, иннова-
ционная деятельность, инновационный 
менеджер, функциональные составляющие, 
внутренние и внешние угрозы.

The article explores the conceptual bases of economic security of an enterprise with the purpose of eliminating or reducing the risk of possible adverse 
events and their consequences in management, scientific-educational processes and in the processes of property and personnel management. Against 
the backdrop of intensification of crisis phenomena of different origin in the modern enterprise management system, there is a need to create a unit whose 
task is to form management actions to ensure the economic security of the enterprise. The fact that economic security is a universal category, which reflects 
the security of the subjects of socio – economic relations at all levels, starting with the state and ending with each of its citizens, is a confirmation of the 
great relevance of this problem. The level of economic security depends on how effectively the management of the company avoids possible threats and 
eliminates the negative effects of certain negative elements of the external and internal environment. Each of the functional components of economic secu-
rity should reflect the specifics of the implementation of security measures for particular areas of activity of the enterprise, its structural units or resources. 
It is proved that the measures taken to comply with the requirements of the rules and regulations of economic security must be of a preventive, preventive 
and practical nature. The role of innovation in ensuring the competitiveness and economic security of the enterprise is highlighted. Thus, the realization of 
economic security of the enterprise is based on comprehensive provision of innovative processes aimed at increasing their efficiency. Activation of innova-
tive processes implementation at the enterprise depends on such basic factors as: economic, technological, organizational-managerial, legal, professional 
training of personnel. The influence of these factors depends on the joint efforts of the state, regional authorities and enterprises. It is determined that high 
results from the implementation of innovative projects and programs can be achieved in the conditions of formation of a highly qualified project team, which 
should be based on innovative managers. From the standpoint of the systematic approach, the structure of the economic security system of the enterprise 
by functional components, which contributes to the efficient use of available resources and increased protection against internal and external threats in the 
conditions of intensification of innovation processes, is substantiated.
Key words: economic security of an enterprise, innovation, innovation, innovation manager, functional components, internal and external threats.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
INTENSIFICATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES  
AS AN IMPORTANT CONSTITUENT OF IMPROVEMENT  
OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Постановка проблеми. Сучасна ситуація на 
вітчизняному та світовому ринках характери-
зується ускладненням комерційних схем, вико-
ристанням комплексних продуктів, посиленням 
конкуренції між компаніями. Підприємства стика-
ються як із зовнішніми, так і з внутрішніми фак-
торами виникнення кризи, які проявляються у 
зниженні кількості обігових грошей та труднощах 
з отриманням кредитів; зміні напрямів діяльності 

компанії та організаційної структури; зниженні 
заробітної плати працівників та загального рівня 
життя; відсутності повного завантаження праців-
ників; загостренні відносин між співвласниками 
підприємства; збільшенні випадків невиконання 
договірних обов’язків контрагентів та заборгова-
ностей; зниженні фінансування заходів, спрямо-
ваних на забезпечення економічної безпеки під-
приємства.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

386 Випуск 37. 2019

На фоні активізації кризових явищ різного похо-
дження в сучасній системі управління підприєм-
ством виникає необхідність створення підрозділу, 
завданням якого є формування управлінських 
дій для забезпечення економічної безпеки під-
приємства. Підтвердженням актуальності зазна-
ченої проблеми є той факт, що економічна без-
пека є універсальною категорією, яка відображає 
захищеність суб’єктів соціально-економічних від-
носин на всіх рівнях: від держави до її кожного 
громадянина. Рівень економічної безпеки зале-
жить від того, наскільки ефективно керівництво 
підприємства уникає можливих загроз і усуває 
негативні наслідки окремих негативних елементів 
зовнішнього та внутрішнього середовища. Кожна 
з функціональних складових економічної безпеки 
має відображати специфіку вжиття заходів без-
пеки щодо окремих напрямів діяльності підпри-
ємства, його структурних підрозділів або ресурсів. 
Водночас у сукупності вони повинні гармонійно 
доповнювати одна одну, створюючи передумови 
формування цілісної системи забезпечення еко-
номічної безпеки.

В сучасних умовах функціонування однією з 
основних загроз економічній безпеці підприємства 
господарюючих суб’єктів є низька інноваційна 
активність, що обумовлено застосуванням заста-
рілих технологій, недосконалими методами та 
формами організації виробництва й управління, 
відсутністю відпрацьованих механізмів інновацій-
ної діяльності, неефективною схемою взаємодії 
наукових установ з комерційними структурами, 
недосконалістю організаційно-економічного меха-
нізму освоєння інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток інноваційної діяльності 
підприємств зробили вітчизняні й зарубіжні вчені-
економісти, зокрема В. Александрова, О. Алимов, 
Ю. Бажал, А. Гальчинский, В. Гєець, Н. Гонча-
рова, М. Денисенко, Ю. Пахомов, М. Туган-Бара-
новський, С. Філиппова, Н. Чухрай, П. Друкер, 
В. Лівшиц, І. Шумпетер, Е. Тофлер. Наявні наукові 
дослідження не дають однозначної відповіді щодо 
чинників підвищення інноваційного потенціалу 
вітчизняної економіки. Необхідність досліджень у 
цьому напрямі обумовлює існування таких осно-
вних проблем, як недостатньо високий рівень 
управління інноваційними процесами, що уне-
можливлює швидке впровадження нововведень; 
невідповідність потребам ринку праці щодо кіль-
кості необхідних фахівців; невідповідність програм 
підготовки фахівців прискореним інноваційним 
перетворенням, які відбуваються у промисловості.

Проблемам економічної безпеки присвячено 
багато наукових праць у світовій літературі. Трак-
тування цього поняття вітчизняними та зарубіж-
ними вченими відрізняється різноманітністю підхо-
дів за змістом. Найбільш поглибленим вивченням 

економічної безпеки підприємства займались такі 
зарубіжні фахівці, як Е. Олєйнікова, А. Козаченко, 
В. Пономарьова, А. Ляшенко, Т. Сухорукова, 
І. Плєтникова. Серед вітчизняних учених ваго-
мий внесок у висвітлення цього питання зробили 
С. Ілляшенко, Т. Кузенко, С. Міщенко, Г. Козаченко. 
Дослідженням питань фінансово-економічної без-
пеки займались В. Бурцев, О. Василик, К. Горячева, 
М. Дмітрієва, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Н. Капус-
тін, О. Барановський, Л. Мартюшева, С. Мищенко, 
Р. Папехін, І. Бланк, М. Погосова, Н. Самбу-
ріна, Р. Руденський, О. Терещенко, С. Шкарлет, 
Ю. Лисенко, В. Шелест, А. Спиридонов, та інші 
науковці. Праці цих дослідників заклали наукове 
підґрунтя для розуміння фінансової безпеки щодо 
різних поглядів. Окремим проблемам забезпе-
чення економічної безпеки підприємства при-
святили свої роботи відомі дослідники, зокрема 
О. Ареф’єва, В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, 
Я. Жаліло, С. Злупко, О. Кузьмін, Л. Мельник, 
І. Михасюк, С. Мочерний, В. Мунтіян, Н. Нижник, 
С. Покропивний, Г. Ситник, А. Ревенко, О. Тере-
щенко, С. Шкарлет, С. Філиппова, В. Ярочкін.

Незважаючи на досить широкий спектр дослі-
джень щодо проблеми забезпечення економічної 
безпеки підприємства, вони вимагають комплек-
сного системного узагальнення та визначення її 
впливу на інноваційний розвиток підприємства 
регіону в сучасних умовах господарювання.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
ключових напрямів забезпечення економічної без-
пеки підприємства в контексті досягнення та під-
тримання ефективного функціонування інновацій-
ної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах розвиток світової економічної 
системи обумовлено насамперед інноваційними 
процесами, які пов’язані зі створенням та впро-
вадженням у виробництво передових досягнень 
науки й техніки, тому сфера інноваційної діяль-
ності перетворилась на найголовніший ресурс 
держави, ефективність використання якого 
визначає динаміку та прогресивність розвитку 
національного господарства. У зв’язку з цим акти-
візація інноваційної діяльності господарюючих 
суб’єктів стає необхідною умовою реалізації наці-
ональних інтересів у системі економічної безпеки 
підприємства.

Отже, головною метою економічної безпеки 
підприємства є забезпечення його стійкого й мак-
симально ефективного функціонування нині й 
забезпечення високого потенціалу розвитку та 
зростання підприємства в майбутньому. Необ-
хідність постійно підтримувати економічну без-
пеку обумовлена об’єктивною наявністю для 
кожного підприємства завдань із забезпечення 
стабільності функціонування та досягнення голо-
вних цілей своєї діяльності. Рівень економічної 
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безпеки залежить від того, наскільки ефективно 
керівництво підприємства уникає можливих 
загроз та усуває негативні наслідки окремих нега-
тивних елементів зовнішнього й внутрішнього 
середовища. Кожна з функціональних складо-
вих економічної безпеки підприємства має відо-
бражати специфіку вжиття заходів безпеки щодо 
окремих напрямів діяльності підприємства, його 
структурних підрозділів або ресурсів. Водночас у 
сукупності вони повинні гармонійно доповнювати 
одна одну, створюючи передумови формування 
цілісної системи забезпечення економічної без-
пеки підприємства [1–3].

Важливою функціональною складовою еко-
номічної безпеки підприємства сьогодні є іннова-
ційна-інтелектуальна, що націлена на збереження 
й розвиток інтелектуального потенціалу підпри-
ємства, тобто сукупність прав на інтелектуальну 
власність або її використання. На відміну від 
кадрової складової, інноваційно-інтелектуальна 
носієм інтелектуального капіталу може мати не 
тільки людину, але й інших носіїв нематеріальних 
активів. Інтересами інноваційно-інтелектуальної 
складової є отримання статусу науково-виробни-
чого підприємства, підвищення рівня винахідниць-
кої та раціоналізаторської активності, отримання 
грантів, оперативне впровадження отриманих 
наукових результатів тощо.

Дослідженню синтезу та взаємовпливу іннова-
ційного розвитку та економічної безпеки як об’єктів 
управління були присвячені окремі праці фахівців. 
Так, першим синтезував ці явища С. Шкарлет, який 
запропонував комплексну категорію «інноваційний 
розвиток – економічна безпека». Найближчим до 
вирішення завдання синтезу інноваційного розви-
тку та економічної безпеки у складі синтезованого 
об’єкта управління є дослідження С. Лабунської, в 
яких розглядається поняття «економічна безпека 
інноваційної діяльності підприємства», що визна-
чає вплив інноваційної діяльності на стан еконо-
мічної безпеки підприємства [4, с. 235–236].

Так, реалізація економічної безпеки підприєм-
ства ґрунтується на комплексному забезпеченні 
інноваційних процесів, що спрямовані на підви-
щення їх ефективності. Активізація впровадження 
інноваційних процесів на підприємстві залежить 
від таких основних факторів, як економічні, техно-
логічні, організаційно-управлінські, правові, фак-
тори професійної підготовки кадрів. Вплив цих 
факторів залежить від спільних зусиль держави, 
регіональних органів влади та підприємств.

Одними з ключових напрямів забезпечення 
безпеки підприємств є досягнення та підтримання 
ефективного функціонування інноваційної сфери, 
від стану якої багато в чому залежить реалізація 
всієї сукупності регіональних та національних еко-
номічних інтересів. Динамічний та прогресивний 
інноваційний розвиток господарюючих суб’єктів на 

всіх рівнях сприяє зменшенню значущості ресурс-
ної бази, підвищенню конкурентоспроможності 
економіки й формуванню сучасної моделі еконо-
мічного зростання, визначає здатність національ-
ної економіки переходити на передові технології 
на власній основі в умовах зростаючої глобалізації 
світової економіки. Подібно до того, як економічна 
безпека є базисом системи національної безпеки, 
безпека в інноваційній сфері становить основу 
економічної безпеки підприємства в сучасних умо-
вах господарювання [5; 6].

Основними завданнями ефективної економіч-
ної безпеки підприємства мають бути забезпе-
чення фінансової стійкості та незалежності підпри-
ємства; забезпечення технологічної незалежності 
та досягнення високої конкурентоспроможності 
технічного потенціалу підприємства; досягнення 
високої ефективності менеджменту, оптимальної 
та ефективної організаційної структури управ-
ління підприємством; досягнення високого рівня 
кваліфікації персоналу та його інтелектуального 
потенціалу; мінімізація руйнівного впливу резуль-
татів виробничо-господарської діяльності на 
стан навколишнього середовища; якісна правова 
захищеність усіх аспектів діяльності підприєм-
ства; забезпечення захисту інформаційного поля, 
комерційної таємниці й досягнення необхідного 
рівня інформаційного забезпечення роботи всіх 
підрозділів підприємства; ефективна організація 
безпеки персоналу підприємства, його капіталу та 
майна, а також комерційних інтересів [7].

Таким чином, ефективна система економічної 
безпеки підприємства має включати такі функціо-
нальні складові (рис. 1):

– фінансова складова, спрямована на забез-
печення фінансової стійкості підприємства, 
високих фінансових результатів діяльності, рен-
табельності, платоспроможності й ліквідності, при-
йнятного рівня дебіторсько-кредиторської забор-
гованості та недопущення банкрутства;

– кадрова складова, що передбачає захист пер-
соналу та нейтралізацію загроз, пов’язаних із ним;

– техніко-технологічна складова, що визначає 
можливі небезпеки для технологічного потенціалу 
та розробляє адекватні механізми задля підси-
лення конкурентоспроможності підприємства;

– ресурсна складова, що полягає в нейтра-
лізації можливих загроз стосовно забезпечення 
підприємства основними видами ресурсів (мате-
ріальними);

– інформаційна складова, спрямована на 
захист інформаційних каналів, збирання інформації 
стосовно внутрішнього й зовнішнього середовища;

– екологічна складова, що забезпечує дотри-
мання чинних екологічних норм, мінімізацію втрат 
від забруднення довкілля;

– силова складова, що передбачає фізичний 
захист майна та ресурсів, зокрема працівників;
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– політико-правова складова, спрямована на 
захист правових інтересів підприємства та гнуч-
кість управлінських рішень відповідно до умов 
політико-правового середовища, що склались;

– інноваційна-інтелектуальна складова, наці-
лена на збереження й розвиток інтелектуального 
потенціалу підприємства, тобто сукупність прав 
на інтелектуальну власність або її використання 
(на відміну від кадрової складової, інноваційно-
інтелектуальна носієм інтелектуального капіталу 
визначає не тільки людину, але й інших носіїв 
нематеріальних активів; інтересами інноваційно-
інтелектуальної складової є отримання статусу 
науково-виробничого підприємства, підвищення 
рівня винахідницької та раціоналізаторської 
активності, отримання грантів, оперативне впро-
вадження отриманих наукових результатів тощо);

– інтрефейсна складова, що характеризує 
надійність взаємодії з економічними контраген-
тами, а саме постачальниками, торговими та збуто-
вими посередниками, інвесторами, споживачами;

– маркетингова складова, що включає рин-
кові інтереси, а саме збільшення та розширення 
попиту та обсягів продаж відповідно; приско-
рення обігу оборотних активів, вдосконалення 
післяпродажного сервісу; активізацію рекламної 
діяльності;

– соціальна складова, що передбачає під-
вищення ефективності діяльності всіх категорій 
персоналу (високий рівень цієї функціональної 
складової соціально-економічної безпеки підпри-
ємства визначають показники зниження плинності 
кадрів, удосконалення системи мотивації, підви-
щення освітньо-професійного рівня працівників, 
створення єдиної корпоративної культури, підви-
щення рівня соціальної відповідальності тощо).

Слід зазначити, що високі результати реалізації 
інноваційних проєктів та програм можуть досяга-

тися за умов формування висококваліфікованої 
проєктної команди. До її складу повинні входити, 
крім дослідників і проєктувальників, спеціалісти з 
інноваційного менеджменту, спроможні просувати 
нові технології, продукти на ринок, обґрунтувати 
ефективні фінансові, організаційні рішення, доско-
нало володіти методами проєктного управління 
тощо, тобто інноваційний менеджер є своєрідним 
посередником між розробниками новітньої ідеї та 
ринком збуту, забезпечує ефективну взаємодію 
вчених, виробників, інвесторів.

Професія інноваційного менеджера передба-
чає поетапне вирішення різнопланових завдань, 
таких як маркетингове дослідження ринку задля 
виявлення потреби населення в нових продуктах, 
послугах, матеріалах, високих технологіях; попе-
редній розрахунок обсягу потреб в інноваційному 
продукті; пошук (створення) й аналіз інноваційних 
ідей, що відповідають потребам населення; роз-
роблення проєкту зі впровадження ідеї, маркетин-
гової політики й бізнес-плану; пошук відповідного 
підприємства, здатного впровадити цю іннова-
цію; спільна робота з конкретним підприємством 
щодо розроблення технології та техніки виробни-
цтва продукції; пошук постачальників необхідного 
обладнання та сировини, укладання контрактів.

Менеджери, відповідальні за інноваційну діяль-
ність, повинні якісно забезпечувати взаємозв’язок 
між відповідними структурними підрозділами під-
приємства й зовнішнім середовищем. До сфери 
компетенції менеджера входить вирішення питань 
щодо доцільності проведення науково-дослідних 
та конструкторських розробок власними силами 
або силами спеціалізованих організацій, при-
дбання ліцензії. Інноваційний менеджер повинен 
володіти методами розрахунків грошових потоків 
від реалізації інноваційних проєктів та у віддале-
ній перспективі в умовах невизначеності.

Рис. 1. Функціональні складові системи економічної безпеки підприємства
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Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, інноваційна діяльність є основою забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємства, що 
стає визначальним фактором забезпечення еко-
номічної безпеки господарської системи та її ста-
лого розвитку, тому перехід на інноваційну модель 
розвитку – це не тільки державна задача, але й 
реальна, об’єктивно наявна потреба будь-якого 
функціонуючого в умовах ринкової економіки під-
приємства. Спонукальним мотивом розвитку інно-
ваційної діяльності підприємства є перш за все 
ринкова конкуренція. Однак багато підприємств 
хочуть не тільки зберегти свої позиції на ринку, але 
й зміцнити їх, що неможливо без впровадження 
інноваційних підходів в усі сфери виробничо-гос-
подарської діяльності. Необхідною умовою підви-
щення ефективності техніко-технологічної складо-
вої економічної безпеки підприємства є кадрове 
забезпечення, яке сьогодні неможливе без під-
готовки інноваційних менеджерів. Забезпечення 
економічної безпеки підприємства не є прерога-
тивою виключно одного відділу, служби або групи 
осіб. Вона повинна підтримуватися всією внутріш-
ньою структурою підприємства: від керівництва до 
рядових працівників, усіма ланками й структурами 
підприємства.
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INTENSIFICATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES AS AN IMPORTANT CONSTITUENT  
OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

The purpose of the article. Against the backdrop of intensification of crisis phenomena of different origin 
in the modern enterprise management system, there is a need to create a unit whose task is to form manage-
ment actions to ensure the economic security of the enterprise. The fact that economic security is a universal 
category, which reflects the security of the subjects of socio – economic relations at all levels, starting with the 
state and ending with each of its citizens, is a confirmation of the great relevance of this problem. The level of 
economic security depends on how effectively the management of the company avoids possible threats and 
eliminates the negative effects of certain negative elements of the external and internal environment. Each of 
the functional components of economic security should reflect the specifics of the implementation of security 
measures for specific areas of activity of the enterprise, its structural units or resources. However, in the aggre-
gate, they must complement each other in a harmonious way, creating the preconditions for forming a coher-
ent economic security system. In modern conditions of functioning for business entities is one of the major 
economic threats enterprise security is a low innovation activity that due to the use of outdated technologies, 
imperfect ones methods and forms of organization of production and management, absence of the fulfilled 
mechanisms of innovative activity, inefficient scheme of interaction of scientific institutions with commercial 
structures, imperfection of organizational and economic mechanism of development of innovations.

Methodology. The main methodological method of research is the system-structural approach, which 
allows the most effective organization of the search for the solution of the tasks. Also, methods of compara-
tive, functional analysis, classification are used. Theoretical and methodological basis of work were theoretical 
positions and scientific principles, developed by domestic and foreign specialists in the field of the economic 
security.

Results. An important functional component of the economic security of the enterprise today is innovation-
intellectual, which is aimed at preserving and developing the intellectual potential of the enterprise, that is, a 
set of intellectual property rights or its use. In contrast to the personnel component, not only a person but also 
other carriers of intangible assets can act in an innovative and intellectual carrier of intellectual capital.

Dynamic and progressive innovative development of business entities at all levels contributes to reduc-
ing the importance of the resource base, improving the competitiveness of the economy and the formation 
of a modern model of economic growth, determines the ability of the national economy to move to advanced 
technologies on its own basis in the context of growing globalization. Just as economic security is the basis of 
the national security system, security in the innovation sphere forms the basis of the economic security of the 
enterprise in the present economic conditions. 

Practical implications. Thus, innovation is the basis for ensuring the competitiveness of the enterprise, 
which in turn becomes a determining factor in ensuring the economic security of the economic system and its 
sustainable development. Therefore, the transition to an innovative model of development is not only a state 
task, but also a real, objectively existing need of any operating in the market economy of the enterprise.


