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У сучасних умовах важливим фактором забезпечення 

економічної безпеки підприємства є розробка та впровадження 

інновацій у виробничий процес. Освоєння наукоємних технологій 

забезпечує підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості 

продукції і послуг, посилення конкурентних переваг підприємства і 

тим самим сприяє зміцненню системи його економічної безпеки. 

Водночас, впровадження інновацій окрім додаткових можливостей, 

спричиняє виникнення додаткових ризиків, що потребує активізації 

системи забезпечення економічної безпеки на інноваційних засадах 

[1, С. 53]. 

При плануванні інноваційного розвитку підприємства важливо 

чітко усвідомлювати особливості функціонування всіх елементів, що 

беруть участь у виробничій діяльності, а також у розробці та 

реалізації нововведень, їх взаємодії між собою та із зовнішнім 

середовищем, що обумовлює застосування системного підходу для 

забезпечення економічної безпеки підприємства в контексті його 

інноваційного розвитку.  

Під системою економічної безпеки інноваційного розвитку 

підприємства доцільно розуміти сукупність елементів управління 

підприємством, що беруть участь у формуванні та реалізації 

інноваційної стратегії, а також їх взаємозв’язок, визначають процес 

інноваційного розвитку, описують його реалізацію і координацію з 

метою забезпечення інноваційного розвитку та економічної безпеки 

підприємства з урахуванням досягнення цілей інноваційної 

діяльності. 

Побудова системи економічної безпеки інноваційного розвитку 

підприємства здійснюється наступним чином: 

1. Визначення мети досягнення економічної безпеки 

підприємства в межах його інноваційного розвитку. Основною метою 



є підвищення стійкості підприємства в довгостроковій перспективі на 

основі зміни якісних і кількісних характеристик інноваційної 

діяльності. 

2. Визначення способу системного опису системи економічної 

безпеки інноваційного розвитку підприємства на основі поєднання 

різних наукових підходів: системного, комплексного, ієрархічного, 

функціонального, процесного. 

3. Розроблення загальної схеми системи економічної безпеки 

інноваційного розвитку підприємства та опис її підсистем: 

– процесної, яка складається з наступних етапів: 1) визначення 

показників інноваційного розвитку підприємства, його бажаного 

стану і завдань розвитку; 2) аналіз поточного стану інноваційної 

діяльності підприємства; 3) визначення альтернатив і напрямків 

інноваційного розвитку підприємства; 4) перетворення елементів, 

функцій і властивостей інноваційної діяльності підприємства; 5) 

оцінка результатів інноваційного розвитку підприємства; 6) 

прогнозування інноваційного розвитку підприємства на наступний 

період. 

– функціональної, в межах якої здійснюється реалізація 

наступних функцій інноваційного розвитку підприємства: проведення 

наукових досліджень і конструкторських розробок; організація 

дослідного та серійного виробництва; проведення маркетингових 

досліджень та розробок; планування та організація інформаційного 

забезпечення; фінансове забезпечення інноваційного розвитку; аналіз 

ефективності інноваційного розвитку; координація інноваційного 

розвитку; організація стратегічного контролю. 

– виконавчої, яка складається з підрозділів і фахівців, що 

безпосередньо здійснюють планування, організацію і впровадження 

змін, а також поточний контроль.  

4. Визначення вхідних і вихідних інформаційних потоків та опис 

взаємозв’язків в системі економічної безпеки інноваційного розвитку 

підприємства. 

5. Розроблення рекомендацій щодо впровадження системи 

інноваційного розвитку підприємства. 

6. Аналіз результатів роботи системи економічної безпеки 

інноваційного розвитку підприємства. 

Побудова системи економічної безпеки інноваційного розвитку 

за описаною послідовністю дозволить підготувати всі структури 

підприємства до ефективної розробки та реалізації стратегії 

інноваційного розвитку, що відповідає поточному стану підприємства 

та забезпечить стійкість його економічної безпеки. 
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