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Сучасні умови діяльності інноваційно-активних підприємств є складними та 
небезпечними через наявність численних загроз. Сьогодні економічний розвиток 
інноваційної діяльності виступає основою довгострокового існування підприємств, 
формування його конкурентних переваг як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках, де і діють зазначені чинники. Однією з головних причин виникнення цих 
загроз є неповне забезпечення економічних інтересів учасників ринкових і неринкових 
відносин.  

Чинником підвищення ефективності роботи підприємства, досягнення 
вітчизняних та світових стандартів якості продукції або послуг, використання 
прогресивних методів ведення бізнесу є інноваційний розвиток підприємства. Роль 
цього чинника в таких відносинах є провідною, а його вплив на функціонування 
підприємств може бути як позитивним, так і негативним. За таких умов головною 
метою діяльності підприємства має бути забезпечення його економічної безпеки. Також 
інноваційна діяльність постійно супроводжується певними ризиками, що можуть 
негативно впливає на економічну безпеку підприємства. Тільки ефективна інноваційна 
політика може поручитися за захищеність усього підприємства від негативної дії всіх 
існуючих факторів. Така політика повинна застерігати та позбуватися загроз, 
забезпечуючи достатній рівень економічної безпеки [1, 2]. 

Питання забезпечення економічної безпеки інноваційно-активного підприємства 
останнім часом набули специфічної цінності та розглядаються з позицій захисту від 
загроз, стану використання корпоративних ресурсів та інтересів підприємств. Але 
науковий апарат щодо забезпечення економічної безпеки інноваційно-активних 
підприємств майже відсутній, системно не сформований. 

Інновації охоплюють усі складові безпеки інноваційно-активного підприємства 
(Рис. 1). Це означає, що інноваційну діяльність такого підприємства належить 
розглядати як умову й спосіб комплексного забезпечення його економічної безпеки. 

 

 
Рис. 1. Вплив інновацій на складові безпеки інноваційно-активного підприємства 

 
Для виявлення взаємозалежності між інноваційною діяльністю та економічною 

безпекою підприємства інноваційну діяльність варто розглядати як сукупність 
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логічних, методичних і взаємопов’язаних дій інноваційно-активного підприємства в 
науковій, технологічній, організаційній та фінансовій сфері, які мають певні цілі та 
призводять до реалізації інновацій. Це дозволить охопити всі складові економічної 
безпеки. 

На сьогоднішній день інноваційна діяльність є підґрунтям стабільного та 
ефективного розвитку підприємств. Під час управління інноваційною діяльністю варто 
враховувати наявність чисельного зв’язку між інноваційною активністю та 
економічною безпекою діяльності підприємства. Важливим завданням для 
інформаційної системи сприяння управлінських рішень в процесі фінансово-
господарської діяльності підприємства є дефініція такого рівня: 

 економічної безпеки, який додає основу для ефективної інноваційної діяльності; 
 інноваційної активності, за допомогою якої досягається запланований рівень 

економічної безпеки підприємства. 
Інноваційна активність підприємницької діяльності забезпечує кількісне і якісне 

зростання підприємств. Але не всі підприємства можуть застосувати інноваційний 
потенціал повністю. Часто ці підприємства просто запізнюються із їх введенням, а це 
знижує загальну ефективність та зріст економічної безпеки підприємства, якщо воно 
хоче бути інноваційно-активним.  

Як висновок можна зазначити, що саме від того, наскільки інноваційно-
активними є підприємства, і чи займаються вони створенням або комерціалізацією 
власних, або замовлених інновацій і залежить їх економічна безпека та 
конкурентоспроможність на ринку. 
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Екологічні технології у всьому світі є галуззю, що швидко зростає. Стаючи все 

важливішим економічним фактором, екологічні технології постають перед завданням 
інноваційного розвитку у промислових масштабах. На сьогоднішній день сегмент 
світового ринку екологічних технологій складає близько 1000 млрд. євро в рік, 
являючись вже сьогодні важливим чинником розвитку світової економіки. 45% цього 
сегменту займають технологічні рішення в галузі енергозбереження. Економічне 
зростання сегменту ринку екологічних технологій складає близько 5,4% в рік і за 
оцінками експертів до 2020 р. складатиме 2200 млрд. євро в рік [1]. 

Найбільш перспективними можна назвати такі технологічні напрямки, як: сонячні 
електростанції, сонячне охолодження, мембранні технології у водному господарстві, 
біопластмаси та полімери, децентралізоване водопостачання, синтетичне біопаливо та 
ін. Тут необхідно зауважити, що розвиток техноглобалізма тісно пов'язаний не тільки з 


