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ВСТУП 

 

Посилення конкурентної боротьби в усіх сегментах ринку є ознакою 

сучасного стану світової економіки. Це обумовлює сприйняття інноваційної 

активності ринкових суб’єктів як основу їх успішної діяльності. Стаючи 

необхідною умовою розвитку підприємств, інноваційні процеси обумовлюють 

прискорення науково-технічного прогресу,  швидкі зміни тенденцій моди, 

коливання кон’юнктури ринку та інше. Інноваційна діяльність стає джерелом 

потенційних можливостей для суб’єктів економіки, а також вагомим 

ризикоутворюючим фактором. Вона створює умови для формування 

конкурентних переваг компаній та забезпечення їх високої репутації та вимагає 

при цьому витрачання додаткових фінансових ресурсів, що пов’язано з високим 

ступенем ризику. 

Банківська система сьогодні відчуває гостру необхідність активного 

впровадження інноваційних продуктів і послуг. Банківські інновації не лише 

дозволяють залучити клієнтів, вони підвищують рівень 

конкурентоспроможності банку, виділяють його серед інших банків, сприяють 

задоволенню потреб клієнтів, що швидко змінюються під впливом науково-

технічного прогресу. Тому використання інноваційних продуктів для 

банківського сектора економіки є вкрай необхідним, але наявність високого 

ступеню ризику цього напрямку діяльності впливає на рівень їх інноваційної та 

економічної безпеки. Питання забезпечення захисту підприємств від дії 

чинників негативного впливу, захисту їх економічної безпеки набувають 

сьогодні особливої актуальності.    

Метою даного дослідження є виокремлення інноваційної складової 

економічної безпеки підприємства та аналіз ризиків, які супроводжують процес 

впровадження інновацій. 
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1. МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Активний розвиток ринкових процесів, що супроводжуються 

агресивними методами конкурентної боротьби, переділом ринків збуту, 

кризовими явищами в економіці та пов’язаними з цим процесами зубожіння 

населення, висувають на перший план питання забезпечення економічної 

безпеки суб’єктів економічної діяльності. В умовах, що склалися суб’єкти 

економіки вимушені відстежувати негативні тенденції ринку, контролювати 

процеси, що здійснюються у зовнішньому та внутрішньому середовищі, більш 

уважно стежити за показниками діяльності власного підприємства, ініціативами 

конкурентів, якістю підбору ділових партнерів та багатьма іншими чинниками, 

що забезпечують безпеку бізнесу. На перший план виходить питання 

забезпечення економічної безпеки бідприємства. Отже, економічна безпека на 

сучасному етапі стає одним з ключових економічних понять. 

Найчастіше економічну безпеку діяльності підприємства розглядають як 

підґрунтя та основний елемент забезпечення систем вищого рівня -національної 

та міжнародної безпеки. Дуб Б.П. економічну безпеку визначає як 

спроможність суб’єктів соціально-економічної системи (держав, міжнародних 

об’єднань, регіонів, підприємств, колективів, осіб) гарантувати захист 

економічного потенціалу від дестабілізуючих чинників (як внутрішніх, так і 

зовнішніх) [7]. 

Підприємство, як утворюючий елемент соціально-економічної системи 

має власний набір небезпек, загроз, ризиків та механізмів їх усунення з метою 

забезпечення безпеки. За аналогією з теорією потреб особистості, що 

запропонована видатним американським психологом, засновником 

гуманістичної психології Абрахамом Маслоу, безпека є базовою потребою 

суб’єкта економіки. Однак з другого рівня ієрархії потреб людини вона 

переходить на перший основоположний рівень в піраміді потреб закладу, 

стаючи потребою нижчого порядку. 
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Не випадково питання забезпечення економічної безпеки підприємства 

стало важливим питанням ретельного аналізу діяльності підприємств у 

напрямку захисту їх економічних інтересів та передбачення головних небезпек 

та загроз. В ході дослідження було проаналізовано велику кількість визначень 

економічної безпеки підприємства, що наведені у сучасній науковій 

економічній літературі. Бачення авторів щодо сутності категорії розподілені 

залежно від ступеню активності позиції підприємства до захисту від небезпек 

та загрозливих чинників.  

За результатами дослідження думки вчених щодо сутності економічної 

безпеки підприємства переважно поділяються на дві групи:  

- як здатність підприємства протистояти загрозам; 

- як комплекс заходів щодо нейтралізації загроз. 

Переважна більшість авторів головну увагу у створенні безпечних умов 

акцентує на захисних функціях підприємства та протидії загрозам. Тільки 

близько 7% дослідників з числа тих, точку зору яких було проаналізовано, 

вказують, що безпека існує при відсутності загроз. На наш погляд, це декілька 

спрощений підхід, але він певним чином вказує не тільки на необхідність 

здійснення та розвитку захисних функції підприємства, але й на важливість 

врахування умов виникнення загрозливих чинників. Не можна не погодитися у 

цьому контексті з авторами А. О.Тендюк та Л. В. Стрижеус, які стверджують, 

що «поняття «безпека» в більшій мірі визначається не захищеністю від 

зовнішніх впливів, а внутрішніми властивостями системи певного рівня: 

стійкістю, рівновагою, надійністю, емерджентністю, – які забезпечують 

недопущення формування умов, за яких система потребуватиме захисту від 

реальних та потенційних дестабілізуючих впливів» [19]. Привертає до себе 

увагу саме вказівка на недопущення формування потенційних дестабілізуючих 

впливів.  

Підприємство працює в умовах агресивного середовища, коли загрози 

безпеці виникають як наслідок його взаємодії з ринковими партнерами, 

конкурентами, іншими контрагентами. Збиток може бути наслідком впливу як 
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свідомих дій з боку інших підприємств (конкурентів, партнерів), так і 

стихійних (коливання на окремих ринках, дестабілізація національної 

економіки і т. ін.) [14]. Джерелом виникнення загроз також може бути 

внутрішнє середовище підприємства, якість його менеджменту. 

Попередження дії можливих дестабілізуючих чинників, відстеження 

негативних тенденцій зовнішнього та внутрішнього середовища підвищує 

ступінь захищеності підприємства від ризикових ситуацій, знижує імовірність 

спричинення збитку. Отже, трактування безпеки тільки з позиції захисту є 

звуженим, нівелює значення превентивних дій, обмежує увагу керівництва 

спектром видимих чинників.  Тому трактування категорії «економічна  безпека 

підприємства» мусить:  

- мати комплексний, багатоаспектний характер формування безпечного 

стану підприємства; 

- відбивати економічні результати пливу шкідливих факторів; 

- не обмежувати джерела негативного впливу на діяльність підприємства 

лише чинниками зовнішнього середовища; 

- привертати увагу до важливості протидії не тільки поточним загрозам, 

але також відстеженню потенційно небезпечних чинників; 

- підкреслювати нестабільність стану безпеки. 

Економічну безпеку підприємства можна розглядати як з позиції самого 

підприємства, так і з позиції різних агентів ринку, що взаємодіють з ним 

(споживачів, суміжників, податкових, кредитних органів і т. ін.) [15]. 

Оцінювання економічної безпеки підприємства в аспекті комплексного 

відображення ступеня надійності підприємства як партнера у виробничих, 

фінансових, комерційних та інших економічних відносинах, як правило, є 

завданням другорядним для самого підприємства. Але, як вірно відмічає Г.Ю. 

Ткачук [20], крім зазначених трактувань економічна безпека підприємства 

додатково має синергійний ефект та забезпечує як розвиток самого суб’єкта 

ринку, так і формує відношення до нього з боку наявних та потенційних 

партнерів.    
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Отже, дії, спрямовані на забезпечення підприємством економічної 

безпеки дозволяють: 

- створювати умови для ефективного функціонування промислового 

підприємства в умовах динамічного внутрішнього та зовнішнього середовища;  

- прогнозувати комплекс потенційно загрозливих чинників, визначати 

імовірність їх виникнення та можливі наслідки; 

- оптимізувати розподіл та раціональне використання наявних ресурсів у 

напрямку попередження, захисту та усунення наслідків шкідливого впливу; 

- зміцнювати діловий імідж підприємства, захищати його ринкові позиції, 

підтримувати високий статус ділового партнера; 

- забезпечувати рух підприємства у напрямку стратегічних орієнтирів 

розвитку відповідно до місії та основних цілей його діяльності. 

Економічна безпека підприємства є категорією багатоаспектною. Вона 

формується з багатьох функціональних напрямків. Система економічної 

безпеки підприємства традиційно включає такі внутрішньовиробничі складові: 

фінансову, кадрову, інтелектуальну, інформаційну, техніко-технологічну, 

екологічну,політико-правову, силову. В свою чергу, І.Н. Карпунь доповнює 

систему економічної безпеки підприємства ще такими позавиробничими 

складовими, як інтерфейсна та ринкова [10]. 

Наявність відкритого суперництва між підприємствами та організаціями, 

постійно зростаючи потреби споживачів, можливість проводити порівняння 

результатів діяльності вітчизняних підприємств з їх конкурентами ззакордону, 

синтезують нові потреби суспільства, швидкозмінність модних тенденцій, 

прискорюють моральне старіння продукції. Закономірним процесом у таких 

умовах стає загострення конкурентної боротьби та бажання товаровиробників 

якомога швидше впроваджувати нові ідеї. Вважається, що впровадження нових 

ідей, розвиток інновацій, активізація діяльності підприємства є головною 

умовою ринкового успіху підприємства. Тому вагомим чинником системи 

економічної безпеки підприємств можна вважати їх інноваційну безпеку, яка 
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наразі набуває приоритетного значення у забезпеченні економічної стійкості 

підприємства.  

Інноваційні процеси пов’язані з величезними ризиками, що погрожують 

економічній безпеці підприємств. Але, як вірно відмічає С. Лобунська, 

«відсутність інновацій в діяльності підприємства сама виступає фактором 

неабиякого ризику та загроз для підприємства» [13]. 

Чинники, що формують інноваційну безпека підприємства, формується у 

його внутрішньому середовищі та визначаються прогресивністю поглядів, 

бажанням та спроможністю керівників сприймати інноваційні ідеї та втілювати 

їх у практику діяльності, а також ступенем креативності їх мислення. Стан 

інноваційної безпеки підприємства напряму залежить від дії зовнішніх 

чинників: від розвитку науково-технічного прогресу, вшидкості впровадження 

інновацій конкурентами та діловими партнерами, від готовності суспільства до 

сприйняття інновацій та бажання користуватися ними у повсякденному житті і 

т.п. Це формує комплекс чинників економічного ризику для підприємств, 

примушючи їх до інноваційного розвитку, підвищуючи тим самим рівень 

економічного ризику їх діяльності, та  знижуючи загальний рівень показників 

економічної безпеки [18].  

У такому контексті підприємства для забезпчення інноваційної безпеки 

вимушені знаходити оптимальне співвідношення між доцільністю інновації та 

рівнем ризику від її впровадження. Доцільність впровадження інновацій 

визначається за відповідністю них наступним критеріям: 

- вартість інновації; 

- наявність ринкової ніші для інноваційного продукту; 

- наявність інфраструктури, відповідних потужностей для впровадження 

інновації; 

- обʼєм інноваційного капіталу; 

- обʼєм сегменту ринку; 
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- ступінь готовності підприємства до впровадження інноваційних 

проектів (наявність технологій, кваліфікаційний рівень персоналу, можливості 

інноваційних змін) [16]. 

Серйозною проблемою для забезпечення інноваційної безпеки 

підприємства є визначення повного переліку чинників ризику, об’єктивне 

оцінювання вірогідності їх настання та запровадження заходів з метою 

нейтралізації їх дії, мінімізації негативного впливу та забезпечення 

підприємству умов для економічного зростання. 

В роботі [16] інноваційну безпеку визначено як стан суб’єкта 

господарювання, обумовлений впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, що 

забезпечує стабільний розвиток підприємства за рахунок цілеспрямованої 

діяльності щодо впровадження прогресивних змін у всіх сферах 

функціонування підприємства на основі мінімізації ризиків та втрат від проявів 

загроз з метою отримання довгострокових конкурентних позицій на ринку, 

створення високого інноваційного потенціалу розвитку та зміцнення його 

економічної безпеки. 

Таким чином, інноваційна діяльність є необхідною умовою забезпечення 

економічної стійкості підприємства, оскільки дозволяє йому отримати 

позитивні результати, які значно відрізнятимуться від результатів звичайної 

діяльності. Але в той же час інноваційна діяльність створює нові проблеми, які 

пов'язані з особливістю управління інноваційними процесами на підприємстві, 

високою вартістю здійснення інноваційної діяльності, непередбачуваністю 

деяких її результатів, а також існуванням часового лага між здійсненням витрат 

на інноваційну діяльність й отриманням результатів від неї. Це спричинює 

необхідність дослідити передумови визначення впливу результатів різних видів 

інновацій на економічну безпеку підприємства. 
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2. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ  

ІННОВАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів оцінювання ефективності та 

безпеки інноваційної діяльності підприємства набуває особливої актуальності. 

Як підкреслює Череп А.В. [22], ефективність інноваційно-інвестиційної 

діяльності підприємства визначається ступенем економічної зацікавленості 

виробників інноваційної продукції, а також її споживачів. При цьому 

економічну зацікавленість не можна вважати єдиним аспектом при 

обґрунтуванні інноваційно орієнтованого рішення. Залежно від мети та 

результатів інноваційно-інвестиційної діяльності економісти-дослідники крім 

економічної ефективності виокремлюють ефективність науково-технічну, 

фінансову, ресурсну, соціальну, екологічну [4; 21]. 

Згідно інформації, наведеної Череп А.П. [22], наразі найчастіше 

застосовуються два підходи до визначення ефективності управління 

інноваційною діяльністю, а саме: методика, затверджена Державним 

інноваційним фондом України та методика, запропонована підрозділом ООН з 

проблем промислового розвитку «UNIDO» (United Nations Industrial 

Development Organization). За методичними рекомендаціями Державного 

інноваційного фонду України результати інноваційної діяльності слід 

оцінювати при їх конкурсному порівнянні у загальнодержавному, 

комерційному та бюджетному аспектах. 

Методичні рекомендації UNIDO  пропонують оцінювати ефективність 

інноваційної діяльності на основі поєднання статичного та динамічного 

підходів. Серед статичних показників пропонується застосовувати показники 

прибутковості, період окупності та норму рентабельності інвестицій. Серед 

динамічних показників запропоновано застосовувати чистий дисконтований 

дохід, індекс прибутковості та внутрішню ставку дисконту. 
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В роботі М.В. Чорної та С.В. Глухової [23] запропоновано комплексний 

підхід до управління ефективністю інноваційної діяльності, який ґрунтується на 

визначенні оптимального співвідношення: 

- між наявним та запланованим рівнем прибутку від інноваційної 

діяльності; 

- прибутком від інноваційної діяльності та витратами на неї; 

- результатів інноваційної діяльності та витрат на їх здійснення з 

урахуванням фактору часу. 

У продовження наукових досліджень М.В. Чорної та С.В. Глухової 

вченими-економістами Лисак В.Ю. та Олійник О.С. сформовано систему 

показників оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності [12], яка 

включає: 

- оцінку кінцевої результативності інноваційної діяльності; 

- оцінку ступеню досягнення поставлених цілей підприємства; 

- оцінку виправданості здійснених витрат на інноваційну діяльність.   

С. В. Князь в роботі «Формування системи управління комерціалізацією 

інновацій підприємств» [11] пропонує розглядати управління інноваційним 

розвитком з позиції системного підходу з врахуванням дії факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовищ. З метою максимального підвищення 

ефективності функціонування системи управління інноваційною діяльністю він 

акцентує увагу на якісному виборі елементів системи.  

На врахування системостворюючих чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища вказує також розроблена Г. Іцковіцем  теорія 

потрійної спіралі [9].  Згідно теорії Г. Іцковіца інноваційно орієнтований 

розвиток підприємств має здійснюватися на підґрунті узгодженості між 

складовими підприємства та рівнем розвитку суб’єктів ринкових відносин 

(інвесторів, органів влади, постачальників, клієнтів та інших стейкхолдерів) [1]. 

Подібна думка простежується також у науковій праці Бояринової К.А [1]. 

Вона вказує на необхідність використання бізнес-моделі управління розвитком 
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інноваційно орієнтованих промислових підприємств, що поєднує змінні умови 

зовнішнього середовища з внутрішніми процесами функціонування.  

Наразі вчені активно розвивають думку про необхідність комплексного 

підходу при впровадженні у діяльність підприємств інноваційних проектів,  

враховуючи весь комплекс чинників зовнішнього та внутрішнього формування, 

мінімізуючи при цьому ризики згаданих процесів. Інноваційна діяльність 

підприємства – складний багатоаспектний процес, ефективність якого залежить 

від уміння керівництва врахувати величезну кількість чинників, що 

формуються у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства. 

Однак, будь-який інноваційний процес не позбавлений багатьох проблем 

та ризикоутворюючих чинників. Перш за все це пов’язане з підвищеним 

ризиком фінансових втрат підприємства, що обумовлено недостатньою якістю 

маркетингових досліджень, діями конкурентів, помилками у прогнозуванні 

попиту, прорахунками у формуванні товарної стратегії підприємства та ін. 

Помилки у прогнозуванні ефективності інноваційного проекту можуть стати 

наслідком прорахунків у оцінюванні ринкової кон’юнктури, яка прямо та 

опосередковано залежить від комплексу мікро- та макроекономічних чинників. 

Тому фактори впливу на результати інноваційної діяльності підприємств 

мусять бути чітко розмежовані на чинники зовнішні та ті, що формуються у 

внутрішньому середовищі підприємства (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципи формування економічної безпеки підприємства 
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Саме тому для забезпечення економічної безпеки підприємства під час 

обгрунтуванні напрямків його інноваційної діяльності необхідно зважувати та 

узгоджувати співвідношення чинників, які формуються у двох різних за 

природою утворення середовищах. 

Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів діяльності мусить складатися з 

оцінювання рівня внутрішньої безпеки підприємства та його зовнішньої 

безпеки. Для цього необхідним є виділення повного переліку 

ризикоутворюючих чинників, що потенційно можуть формуватися окремо у 

внутрішньому та у зовнішньому середовищах підприємства. Діяльність 

підприємства можна вважати цілком безпечною тільки у вападку повної 

відсутності ризикових чинників.  

Серед чинників інноваційної безпеки, що формуються у внутрішньому 

середовищі підприємства Дьяченко О.А. та Артеменко Л.П. виділяють: 

- фінансову; 

- інтелектуальну; 

- кадрову; 

- технологічну; 

- правову; 

- інформаційну; 

- екологічну; 

- силову. 

Серед чинників,  що формуються у зовнішньому середовищі вони 

виділяють ринкову [8]. На наш погляд, це дуже широке розуміння чинників 

інноваційної безпеки зовнішнього формування. Більш слушним є твердження 

Ваганової Л.В., що одним із обов’язкових складових елементів формування 

інноваційної політики підприємства мусить бути аналітико-стратегічної, що 

грунтується на дослідженні ринку, аналізі та оцінці маркетингових 

можливостей підприємства, сегментації ринку і вибор цільових сегментів [3]. 

Отже, чинниками інноваційної безпеки зовнішнього фориування можуть 

виступати таки, що у більшості своєї мають маркетингову природу 
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формування: рівень розвитку попиту, ступінь інноваційної активності 

конкурентів, швидкість зміни модних тенденцій, невизначеність поведінки 

сподивачів та ін. Як правило, таки чинники складно оцінити кількісними 

показниками. Але нехтувати ними неможна, тому що прорахунки у питаннях 

оцінювання поведінки споживачів, дій конкурентів та партнерів по бізнесу, 

інших ринкових процесів складають сер’йозну загрозу економічним інтересам 

підприємств. 
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3. ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У кожному конкретноми випадку перелік чинників як зовнішнього, так и 

внутрішнього формування, тих що будуть приймати участь у аналізі, мусить 

бути індивідуальним залежно від особливостей діяльності підприємства, від 

мети аналізу, від можливості отримання необхідної та достовірної інформації. 

Весь перелік чинників, що визначає ступінь захищеності діяльності 

підприємства від ризиків, що супроводжують іннваційну діяльність, мусить 

бути зведеним до єдиного інтегрального показника. При цьому оцінювання 

може здійснюватися за великою кількістю ознак, що матимуть як кількісні, так і 

якісні показники. Оптимальнм методом для цієї мети можна вважати 

розрахунок таксономічної відстані.  

Розрахунок таксонометричної оцінки є матричним методом, який 

базується на порівнянні часткових характеристик об’єкту дослідження з 

еталонним значенням на основі визначення їх відстані у багатомірному 

просторі. Серед особливостнй та переваг згаданого методу  відмічають [5; 17]: 

- можливість зіставлення об'єктів, які характеризуються великою 

кількістю ознак; 

- вирішення проблеми впорядкування багатовимірного статистичного 

матеріалу в єдину кількісну характеристику; 

- можливість побудови узагальнюючої оцінки складного об'єкта чи 

процесу; 

- можливість оцінити досягнутий на певний момент або за певний період 

«середній» рівень значення ознак, які характеризують досліджуване явище; 

- можливість об’єднати значення декількох чинників, що характеризують 

групові показники та звести їх у інтегральну оцінку;  

- розрахунок відстані між окремими показниками та еталоном дає змогу 

визначити, який показник має найбільший вплив на інтегральний показник. 
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Для визначення відстані dn між двома точками М1 і М2 у двомірному 

просторі (рис. 2.) можна скористатися теоремою Пифагора: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Відстань між точками, що характеризують часткові ознаки 

об'єкту 
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Формула для розрахунту таксономічної відстані у п-мірному просторі 

матиме вигляд: 
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Розмірність (п) простору визначається кількістю (п) ознак, що 

характеризують одиниці досліджуваної сукупності. 

Для полегшення розрахунків пропонується всі часткові показники 

перевести у єдину систему оцінювання – у %% до ідеального значення. Тоді 

значення часткових показників інноваційної безпеки підприємства стають 

величинами однієї розмірності та немає необхідності виконувати операції 

стандартизації і переходити до нормованих значень, що передбачено класичним 

підходом до розрахунту таксономічної відстані.  

На першому етапі слід визначити, які ознаки є стимуляторами, а які 

дестимуляторами. Для кожної j-ї ознаки в стовпці матриці Z знаходять його 

краще значення  (zоj) серед всіх m одиниць сукупності: 
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Далі необхідно обрати значення ознак ідеальної точки Zо : 

 

z0=[z01; z02; z03; z04].                                              (4) 

Для ознак-стимуляторів формула розрахунку координат точок у 

багатовимірному просторі буде мати вигляд: 
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Для ознак-дестимуляторів формула матиме вигляд: 
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                                    (6) 

 

Розраховують відстані кожної точки до еталону розвитку, середнє 

значення і середнє квадратичне відхилення знайдених відстаней (dі0) за 

формулою: 
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Чим ближче одиниця (zі) сукупності перебуває до точки еталону 

розвитку, тим меншим буде значення di0. Однак, конкретне значення відстані не 

дає однозначної характеристики ступеня віддаленості одиниці сукупності від 

ідеальної точки. Для кожної і-й одиниці [zі] сукупності розраховують значення 

проміжного показника „рівня розвитку”, як відношення відстані dі0 до 

максимально можливої відстані (d0) у досліджуваній сукупності багатомірних 

одиниць: 
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ci*=di0/d0                                                                      (8) 

 

Таке відношення лежить у межах  1;0* 
i

c  і автоматично відбиває ступінь 

близькості і-й одиниці - точки досліджуваної сукупності - до точки еталону 

розвитку. 

Кінцева формула для показника рівня розвитку: 

0

01
d

d
c i

i
 .      (9) 

Інтерпретується даний показник у такий спосіб: дана і-а одиниця [zі] тим 

більше розвинена, чим ближче значення її показника рівня розвитку до 

одиниці. 

За результатами розрахунку значення інтегрального показника 

інноваційної безпеки підприємства потрапляє в інтервал від 0 до 1, тому в 

якості засобу аналізу отриманих оцінок доцільно обрати їх співставлення зі 

шкалою бажаності Харрінгтона [2] (табл.1). За допомогою шкали бажаності 

оцінюються параметри об'єктів або процесів із погляду їхньої придатності до 

використання або бажаності стосовно якогось практичного застосування [6].  

 

Таблиця 1 - Шкала бажаності Харрінгтона  

Значення функції 

бажаності 
Ступінь захищеності підприємства 

1,00 Відповідає еталонному значенню  

1,00...0,80 Дуже добре 

0,80...0,63 Добре 

0,63...0,37 Задовільно 

0,37...0,20 Низький рівень  

0,20…0,00 Неприпустимо низький рівень  

 

Застосування шкали Харрінгтона дозволяє оцінити рівень інноваційної 

безпеки підприємства та обгрунтувати подальші управлінські дії щодо розвитку 

інноваційної діяльності. 
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Рівень інноваційної безпеки підприємства не є показником стабільним. 

Він залежить від багатьох чинників, які є наслідком впровадження досягнень 

науково-технічног прогресу іншими учасниками ринкових відносин, перш за 

все підприємствами-конкурентами. Томі його доцільно регулярно відстежувати 

з метою захисту економічних інтересів підприємства. Отримані результати 

можуть бути покладені в основу розробки стратегічних напрямків та прийняття 

тактивних рішень щодо забезпечення економічного захисту діяльності 

сіб’єктив бізнесу. 

Порядок дій підприємства щодо забезпечення його захисту від факторів 

ризику у напрямку здійснення інноваційної діяльності можна представити у 

наступній послідовності (рис. 3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Забезпечення економічної безпеки підприємства в інноваційній 

сфері 

 

Згідно представленого підходу до розробки політики підприємства у 

сфері впровадження інновацій першочерговим та головним етапом діяльності є 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Суб’єкт економіки може 

приділяти увагу розвитку нових видів діяльності та займатися інноваційно-
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інвестиційними процесами тільки за умови економічного стійкості. Якщо така 

умова дотримана, слід провести детальний аналіз зовнішнього та внутрішнього 

середовища на предмет потреб ринку та внутрішніх можливостей підприємства 

щодо їх задоволення. Розробка інноваційних рішень мусить грунтуватися на 

альтернативному підході та аналізі ризиків впровадження проектів. Рішення 

щодо впровадження інноваційного проекту мусить прийматися тільки після 

порівняльного аналізу проектів та розробки заходів щодо мінімізації ризиків їх 

впровадження. Кожен інноваційний проект спрямовується на досягнення 

стратегічної мети  підприємства та потребує обов’язкового економічного 

обгрунтування на предмет відповідності його основним стратегічним 

орієнтирам підприємства, економічної доцільності, можливості отримання 

додаткових вигід та ін. При цьому для забезпечення умов безпеки розробки та 

впровадження проекту слід провести всебічний аналіз внутрішніх та зовнішніх 

факторів ризику та обгрунтувати заходи щодо їх усунення. Тільки після 

вказаних підготовчих дій інноваційний проект може бути впроваджений у 

діяльність підприємства. На протязі всього періоду існування проекту 

необхідно проводити моніторинг впливу результатів інноваційної діяльності на 

економічну безпеку підприємства. 

Тобто, інноваційна діяльність, являючись чинником підвищеного ризику 

у ринковій діяльності підприємства, потребує постійної уваги  та координації 

дій суб’екта економіки з метою виявлення та нейтралізації негативних 

чинників.  
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4. РОЗРАХУНОК РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

НА ПРИКЛАДІ АТ «ОЩАДБАНК» 

 

АТ "Ощадбанк" – один з найпотужнішіх банків України, єдиний банк, 

який відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" має в своєму 

розпорядженні державну гарантію за вкладами населення. АТ "Ощадбанк" на 

100% належить державі. Регіональна мережа Ощадбанку охоплює 24 регіони 

України.  

АТ “Ощадбанк”:  

- виступає ключовим гравцем у сфері обслуговування корпоративного 

бізнесу;  

- є лідируючим банком у групі найбільших вітчизняних банків;  

- є однією з найбільших фінансово-кредитних установ України.  

Незважаючи на те, що об’єктом дослідження виступає державне 

підприємство, питання інноваційної безпеки стоїть перед ним дуже гостро. 

Банківська сфера одна з перших у сфері обслуговування активно почала 

впроваджувати електронні засоби комунікації, дистанційні форми 

обслуговування клієнтів, форми безособистісного спілкування зі споживачами 

та клієнтами. Швидко впроваджується та оновлюється послуга платіжних 

терміналів, бонусних програм при розрахунках картками та ін. Інноваційні 

форми обслуговування у банківській сфері розвиваються дуже активно, все 

більше привертаючи увагу лояльнх клієнтів до нових форм та методів роботи. 

Тому, щоб втримувати власну ринкову позицію банки вимушені виступати 

лідерами інноваційної діяльності.  

Інноваційний розвиток банківської системи можна визначити як процес 

структурного вдосконалення, який досягається переважно за рахунок 

практичного використання нових знань для підвищення якості банківських 

послуг, підвищення рівня захисту банківської інформації, підвищення рівня 

конкурентоспроможності банків та їх економічної безпеки. Інноваційний 

комплекс банку необхідно розглядати як обов'язковий елемент банківської 
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системи разом з такими елементами, як підсистема інвестиційного розвитку, 

підсистема управління ризиками, підсистема управління активами, пасивами 

тощо.   

Для розрахуеку рівня інноваціної безпеки АТ “Ощадбанк” необхідно 

визначити перелік ознак, за якими буде проведено оцінювання.   

Серед внутрішніх чинників, що формують рівень інноваціної безпеки 

банку можна виокремити наступні: 

- фондовіддача;  

- темп оновлення основних виробничих фондів;  

- питома вага обладнання зі строком експлуатації до 10 років; 

- рівень рентабельності виробництва; 

- питома вага працівників віком старше 50 років; 

- рівень заробітної плати у середньому за галуззю; 

- обсяг фінансування оборотних засобів; 

- частка НДР у загальному обсязі робіт. 

Серед зовнішніх чинників доцільно врахувати: 

- ступінь обізнаності населення з інноваційними технологіями (інтернет-

банкінг, платіжні картки, PayPass технології та ін.; 

- відсоток осіб похилого віку серед клієнтів банку; 

- рівень надання інноваційних послуг банками-конкурентами.  

Аналіз стану інноваційної безпеки АТ “Ощадбанк” буде проведено за 

методом таксонометричної оцінки. Для отримання більш змістовних 

результатів аналіз рівня інноваційної безпеки проведено у динаміці (табл 2). 

На основі часткових індикаторів інноваційної безпеки складено матрицю 

спостережень. З погляду впливу на рівень інноваційної безпеки всі 

представлені в табл. 2 ознаки поділені на стимулятори (+) і дестимулятори (-). 

Матриця спостережень при цьому має вигляд, представлений у табл. 3. 
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Таблиця 2 – Індикатори інноваційной безпеки АТ “Ощадбанк” 

Показники інноваційной безпеки Значення показників 

у безпечному стані 

підприємства, % 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1. Фондовіддача 100 51 36 40 

2. Темп оновлення основних 

виробничих фондів 

17 6,3  5,8  4,1 

3. Питома вага обладнання зі 

строком експлуатації до 10 років 

70 53 42 47 

4. Рівень рентабельності капіталу 25 2,6 4,8 3,9 

5. Коефіцієнт розвитку клієнтської 

бази 

110 
49 128 134 

6. Питома вага працівників віком 

старше 50 років 

20 25,2  25,7  25,5 

7. Рівень заробітної плати у 

середньому за галуззю 

150 130 142 137 

8. Обсяг фінансування оборотних 

засобів 

100 
36 36 40 

9. Частка НДР у загальному обсязі 

робіт 

25 3 7 5 

10. Відсоток населення, що 

користується інноваційними 

банківськими технологіями  

90 53 57 64 

11. Відсоток осіб похилого віку 

серед клієнтів банку 

15 15,5 16,7 18,4 

12. Рівень інноваційності відносно 

банків-конкурентів (експертна 

оцінка) 

100 62 69 78 

 

Таблиця 3 – Матриця ознак інноваційної безпеки за роками дослідження 

Р
о
к
и

 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я 

Показники інноваційної безпеки за номерами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Еталон 100 17 70 25 110 20 150 100 25 90 15 100 

2017 51 6,3 53 2,6 49 25,2 130 36 3 53 15,5 62 

2018 36 5,8 42 4,8 128 25,7 142 36 7 57 16,7 69 

2019 40 4,1 47 3,9 134 25,5 137 40 5 64 18,4 78 

Тип 

оз. + + + + + - + + + + - + 

mj 56,7 8,3 53 9,08 105,3 24,1 139,8 53 10 66 16,4 77,3 

σj 25,67 5,09 10,56 9,23 33,66 2,37 7,29 27,18 8,77 14,40 1,31 14,31 
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Наступним етапом в табл. 4 виконано стандартизацію ознак матриці 

шляхом переходу до нормованих безрозмірних значень zіj. У даному випадку 

такий розрахунок носить чисто формальний характер з причин того, що всі 

значення часткових показників використані у єдиній системі виміру (у %). Але 

розрахунок наведений для демонстрації повної методики розрахунку, яка може 

застосовуваться для аналізу різнорозмірних величин. 

 

Таблиця 4 - Стандартизовані значення ознак інноваційної безпеки 

Роки  

дослідження 

Показники інноваційної безпеки за номерами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Еталон 1,69 1,71 1,60 1,72 0,14 -1,72 1,40 1,72 1,70 1,66 -1,06 1,59 

2017 -0,22 -0,39 0 -0,70 -1,67 0,463 -1,33 -0,62 -0,79 -0,90 -0,68 -1,06 

2018 -0,81 -0,49 -1,04 -0,46 0,67 0,67 0,30 -0,62 -0,34 -0,62 0,22 -0,57 

2019 -0,66 -0,83 -0,56 -0,56 0,85 0,589 -0,37 -0,47 -0,56 -0,13 1,52 0,05 

Mj[zij] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

σj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тип оз. + + + + + - + + + + - + 

Zo 1,692 1,709 1,609 1,725 0,854 -1,727 1,405 1,728 1,709 1,666 -1,069 1,590 
 

Після стандартизації змінних розраховуються відстані кожної точки до 

еталону розвитку, середнє значення і середнє квадратичне відхилення 

знайдених відстаней, а  також максимальна статистична відстань, проміжний і 

кінцевий  показник інноваційної безпеки. Розрахунок значень представлено в 

табл. 5. 

 

Таблиця 5 – Розрахунок таксономічних відстаней ознак інноваційної 

безпеки  

Роки дослідження 

Віддалення від точки Z 

Dio Ci* Ci 

Еталон 0,35 0,054 0,949 

2017 3,90 0,552 0,447 

2018 3,58 0,482 0,517 

2019 3,63 0,498 0,501 

M[ci0] = 2,86                 σ0 = 1,45                   c0 = 7,236 
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Згідно проведених розрахунків рівень інноваційної безпеки АТ 

“Ощадбанк” у 2019 році декілька знизився відносно попереднього показника, 

але у порівнянні з показником 2017 року спостерігається значне покращення 

показника інноваційної безпеки. 

Згідно шкали Харрінгтона всі показнки інноваційної безпеки АТ 

“Ощадбанк” потрапляють у діапазон, який оцінюється як «задовільний рівень». 

Отримані результати свідчать про присутність у формуванні рівня 

інноваційної безпеки підприємства ризикоутворюючих факторів та доводять, 

що керівництву слід приділити додаткову увагу зниженню ступеню ризику на 

даному напрямку.  

Це є важливим ще й з погляду впливу рівня інноваційної безпеки АТ 

“Ощадбанк” на загальний рівень його економічної безпеки. 

Слід підкреслити, що наведена методика таксономічного аналізу може 

бути застосована також для розрахунку інтегрального значення економічної 

безпеки підприємства. У такому випадку чинники інноваційної безпеки, взяті 

для розрахунку, мусять бути переглянути на предмет відсутності подвійного 

рахування.  

Оцінка економічної безпеки підприємства грунтується, серед багатьох 

інших ознак, на аналізі показників результатів господарської діяльності, 

фінансових показнків. Певним чином деякі з вказаних оцінок увійшли у 

розрахунок рівня інноваційної безпеки, проведений у даному дослідженні. 

Тому у кожному певному випадку аналіз безпеки діяльності підприємства 

мусить починатися з ретельного відбору чинників, що будуть включені до 

розрахунку. 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі розглянуто сутність економічної безпеки підприємства та 

погляди сучасних вчених на основні чинники, що на неї впливають. Особливу 

увагу приділено визначенню місця інноваційної складової у економічній 

безпеці. Підкреслено, що інноваційна безпека підприємства формується у 

внутрішньому середовищі під активним впливом чинників зовнішнього 

середовища. Серйозною проблемою у забезпеченні інноваційної безпеки 

підприємства є визначення повного переліку чинників ризику, об’єктивне 

оцінювання вірогідності їх настання та запровадження заходів щодо їх 

нейтралізації. Діяльність підприємства можна вважати цілком безпечною тільки 

у вападку повної відсутності ризикових чинників.  

Підкреслено, що при визначенні рівня безпеки інноваційної діяльності у 

кожному конкретноми випадку перелік досліджуваних чинників мусить бути 

індивідуальним та корегуватися залежно від особливостей діяльності 

підприємства, від мети аналізу, від можливості отримання необхідної та 

достовірної інформації. Оптимальним методом, який дозволяє оцінювати рівень 

інноваційної безпеки підприємства за необмеженою кількістю чинників 

зовнішнього та внутрішнього формування можна вважати таксономічну оцінку. 

Такий метод може бути застосовано також для оцінювання рівня економічної 

безпеки підприємства. За базу порівняння отриманих оцінок пропонується 

прийняти шкалу бажаності Харрінгтона. 

Практичне застосування методичного підходу до оцінки рівня 

інноваційної безпеки підприємства здійснено на прикладі аналізу діяльності АТ 

"Ощадбанк". Для нього проведено розрахунок рівня інноваційної діяльності у 

динаміці за останні три роки та з’ясовано, що за шкалою Харрінгтона оцінка 

інноваційної діяльності підприємства знаходиться на задовільному рівні, що 

свідчить про присутність у формуванні рівня інноваційної безпеки 

підприємства ризикоутворюючих факторів, які потребують приділення 

додаткової уваги з боку керівників.    
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АНОТАЦІЯ 

 

Ознакою сучасного стану світової економіки є посилення конкурентної 

боротьби в усіх сегментах ринку. Це обумовлює підвищення інноваційної 

активності ринкових суб’єктів. Стаючи необхідною умовою розвитку 

підприємств, інноваційна діяльність формує високий ступень невизначеності та 

стає чинником підвищення ризику у його діяльності. Аналіз умов ринкової 

взаємодії доводить, що інноваційна безпека підприємства стає вагомим 

елементом його економічної безпеки. Саме цім обумовлена актуальність 

наукового дослідження.  

Метою дослідження є розвиток теоретичних основ, науково-методичних 

рекомендацій та практичного інструментарію щодо управління інноваційною 

складовою економічної безпеки підприємства. 

Реалізація поставленої мети обумовила послідовне розв’язання таких 

завдань: 

- проведення аналізу залежності стану економічної безпеки підприємства 

від рівня його інноваційної активності; 

- розроблення методичного інструментарію щодо оцінювання рівня 

інноваційної безпеки підприємства та обгрунтування напрямків зміцнення його 

ринкової позиції; 

- аналіз результатів застосування розроблених методичних положень  на 

основі даних підприємства. 

При виконанні роботи використано метод математичного аналізу на 

основі таксономічної оцінки, методичні положення системного аналізу, 

прийоми порівняльного аналізу. 

Обсяг роботи становить 30 сторінок, 3 рисунки, 5 таблиць і 23 джерела 

інформації. 

Ключові слова: ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, 

ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ШКАЛА ХАРРІНГТОНА 

 


