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Анотація 
Стаття присвячена актуальному напряму прийняття управлінських рішень – забезпечення економічної 
безпеки. Поточна ситуація кардинально змінила підхід управлінців до даного питання, і на основі 
опрацьованих наукових та інформаційних джерел зазначаємо зміщення дискусії від обговорення 
доцільності забезпечення економічної безпеки до конкретних рішень з її забезпечення. Головною метою 
даної публікації є розгляд економічної безпеки на різних інституційних рівнях, визначення головних чинників 
її формування та дослідження впливу на цей процес інноваційного розвитку. Встановлено, що економічна 
безпека є запорукою тривалого розвитку та захищеності, а тому її підтримка та формування є 
актуальним заданням для дослідження. Її розглядають на різних рівнях управління: державному, 
регіональному та на рівні підприємства. Визначено головні ознаки економічної безпеки підприємства: 
економічну рівновагу та конкурентоспроможність з деталізованим їх описом. Досліджено суть 
економічної безпеки регіону та зазначено, що не можна стандартизувати підхід до формування економічної 
безпеки регіонів, бо кожен із них є унікальним та потребує індивідуального підходу з огляду на географічне 
положення, спеціалізацію, ресурсний потенціал та господарські можливості. Представлено порівняння 
основних елементів економічної безпеки країни та регіонів за такими напрямами: економічна 
незалежність/ автономність, стійкість і стабільність національної економіки, здатність до 
саморозвитку і прогресу. Розглянуто суть інноваційної діяльності з урахуванням затверджених визначень 
в нормативно-законодавчих актах України. Визначено, що активізувати інноваційний розвиток 
неможливо без вивчення зарубіжного досвіду інноваційної діяльності, а саме аналізу моделей інноваційного 
розвитку економіки провідних країн світу, і на основі вивчення даного напряму систематизовано 
інструменти активізації інноваційного розвитку в зарубіжних країнах. Визначені перспективи подальших 
наукових досліджень, зокрема інноваційний розвиток є основою формування економічної безпеки, а 
взаємовплив на формування економічної безпеки трьох рівнів: держави, регіонів, бізнесових структур, 
потребує подальшого дослідження. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, економічна безпека, бізнесові структури, регіони, державне 
управління, конкурентоспроможність. 
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Abstract 
The article considers the modern direction of management decision-making - ensuring economic security. The current 
situation has radically changed the managers' approach to this issue, and on the basis of developed scientific and 
informational sources, we outline the shift of the discussion from the discussion of the feasibility of ensuring economic 
security to specific decisions on its provision. The main purpose of this research is to consider economic security at 
various institutional levels, to determine the main factors of its formation and to study the impact on this process of 
innovative development. It has been established that economic security is the key to long-term development and 
security, and therefore its support and formation is an urgent task for research. It is considered at different levels of 
management: state, regional and enterprise level. The main signs of economic security of the enterprise are 
determined: economic Innovations in the system of strategic management of the security of the national economy in 
conditions of risks and uncertainties of globalization essence of the economic security of the region was studied and 
it was stated that it is not possible to standardize the approach to the formation of the economic security of the 
regions, because each of them is unique and requires an individual approach in view of the geographical location, 
specialization, resource potential and economic opportunities. The comparison of the main elements of the economic 
security in the country and regions is presented in the following areas: economic independence/autonomy, 
sustainability and stability of the national economy, the ability for self-development and progress. The essence of 
innovative activity is considered, taking into account the approved definitions in the regulatory and legislative acts 
of Ukraine. It was determined that it is impossible to activate innovative development without studying the foreign 
experience of innovative activity, namely the analysis of models of innovative development of the economy of the 
leading countries in the world, and based on the study of this direction, tools for activating innovative development 
in foreign countries were systematized. Prospects for further scientific research, in particular, innovative development 
as the basis of the formation of economic security, and the mutual influence on the formation of economic security of 
three levels: the state, regions, business structures requires further research, were identified. 

Keywords: innovative development, economic security, business structures, regions, state administration, 
competitiveness. 

JEL classification: O31; O32 

Вступ 

Інноваціи на діяльність виступає в якості важливої  складової  і дієвого чинника 
процесу забезпечення розвитку та економічної  безпеки різних економічних систем, 
оскільки створює безумовні переваги в конкурентному середовищі та при правильному 
використанні інноваціи них інструментів здатна зменшити ризики функціонування на 
основі випереджаючого реагування на можливі загрози та вчасне використання 
можливостеи , що відкриваються в зовнішньому середовищі. Саме здатність до 
саморозвитку базується на основі можливостеи  здіи снювати модернізацію процесів, 
розвивати інтелектуальнии  та трудовии  потенціал, що и  може відбутися лише за 
рахунок інноваціи ної  діяльності та прагнення до постіи ного впровадження нових 
рішень. Тож, дослідження питань інноваціи ної  діяльності та економічної  безпеки є 
надзвичаи но актуальним в поточних умовах як для суб’єктів господарювання, так і для 
управлінських структур державного та регіонального рівнів. 

Питанням ролі інноваціи  та інноваціи ної  діяльності на розвиток підприємства, 
регіону, краї ни та формування на ціи  основі ї х економічної  безпеки присвячені роботи 
низки науковців нашої  краї ни, зокрема Бои ко К.К. [1], Гордієнко В.П. [2], Джолос Т.В. [2], 
Денисенко М.П. [3], Колісніченко П.Т. [3], Гомон Н.М. [3], Крук О. [6], Малишко В.М. [7], 
Неустроєв Ю.Г. [8, 9], Охріменко І.В. [10], Вдовенко Н.М. [10], Овчаренко Є.І. [10], 
Гнатенко І.А. [10], Фурманчук О.С [12] тощо. Варто зазначити системнии  підхід до 
викладення матеріалу в працях зазначених науковців, але в поточних умовах варто 
більше орієнтуватися при формуванні рекомендації  на основі ситуаціи них рішень, бо все 
настільки швидко змінюється, поширюються інформаціи ні технології  на всі сфери 
життя та функціонування господарських суб’єктів та державних установ, що прии няті 
рішення на основі ретроспективного аналізу може не відповідати темпам розвитку 
інноваціи ної  діяльності и  спричиняти втрату можливостеи , а невчасно використана 
можливість може швидко перетворитися на загрозу, в тому числі и  економічніи  безпеці. 
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Формулювання цілей статті 

Головною метою даної  публікації  є розгляд економічної  безпеки на різних 
інституціи них рівнях, визначення головних чинників ї ї  формування та дослідження 
впливу на цеи  процес інноваціи ного розвитку.  

Виклад основного матеріалу 

Економічна безпека є запорукою тривалого розвитку та захищеності, а тому ї ї  
підтримка та формування є актуальним заданням для дослідження, що доцільно 
розглядають на різних рівнях управління: державному, регіональному та рівні 
підприємства. При цьому наявність економічної  безпеки на нижчому рівні забезпечує ї ї  
на вищому. Не може краї на мати економічну безпеку, якщо підприємства чи інші 
організації  є економічно нестабільними та не мають перспектив розвитку. З іншого боку, 
саме державна політика створює умови для розвитку як бізнесових структур так і 
регіонів. Погоджуємося з вченими [3], що в останні роки відбувалось поступове 
зменшення можливостеи  розвитку економіки на інноваціи них засадах та загальне 
погіршення конкурентоспроможності украї нських промислових підприємств та ї х 
продукції  як на вітчизняних, так і на світових товарних ринках. Як наслідок, намітилась 
стабільна динаміка формування загроз економічніи  безпеці держави в цілому. За таких 
обставин досягнення відповідного стану захищеності можливе за рахунок 
гармонізаціи ного розвитку суб'єктів господарювання у результаті ефективного 
використання та розподілу ресурсів різних видів. 

Серед головних ознак економічної  безпеки підприємства можемо виділити 
економічну рівновагу та конкурентоздатність. Суть економічної  рівноваги полягає у 
забезпеченні збалансованого функціонування з врахуванням циклічності, що спонукає 
до підтримки оптимальної  структури капіталу, ліквідності та платоспроможності, 
досягнення поставлених цілеи . Конкурентоспроможність спрямована на створення та 
збереження конкурентних позиціи  в ринкових умовах та високої  мінливості 
зовнішнього середовища, що можливо при впровадженні інноваціи них рішень та 
створення на ї х основі стіи ких конкурентних переваг, що важко піддаються копіюванню 
конкурентами. 

Економічна безпека регіону зазвичаи  розглядається як сукупність досліджень за 
такими напрямами, як стіи кість регіонального господарського механізму, цілість 
регіональної  системи управління, програми економічного розвитку регіонів, заходи з 
подолання депресивності регіону тощо. При цьому не можна стандартизувати підхід до 
формування економічної  безпеки регіонів, бо кожен із них є унікальним та потребує 
індивідуального підходу з огляду на географічне положення, спеціалізацію, ресурснии  
потенціал та господарські можливості.  

Крук О. стверджує, що економічна безпека регіону є складною категорією, яка 
складається з трьох наи важливіших блоків [6, с. 147]:  

1. Автономність – фінансова та інноваційна незалежність; можливість 
контролю органів влади за усіма ресурсами на регіональному рівні; досягнення рівня 
виробництва, ефективності і якості продукції, який забезпечує її 
конкурентоспроможність; використання економічного потенціалу регіону та ін.;  

2. Стійкість, стабільність, забезпеченість та збалансованість –забезпечення 
безпечного рівня регіонального розвитку; захист всіх форм власності; створення надій-
них умов і гарантій для підприємницької активності; стримування дестабілізуючих 
факторів; недопущення серйозних розривів у розподілі доходів; відповідність потреб та 
можливостей регіону; зростання добробуту мешканців регіону та ін.;  

3. Здатність до відновлення, самовдосконалення, прогресу та розвитку – 
створення умов та сприятливого клімату для інвестицій та інновацій, цифрова 
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трансформація регіонів, постійна модернізація виробництва, реструктуризація та 
фінансове оздоровлення, підвищення рівня професійного розвитку працівників та ін. 

Повністю погоджуємося з таким підходом та вважаємо, що в переліку наведені й 
вичерпно пояснено кожен із зазначених блоків та відслідковується важливість 
інноваційної діяльності у формуванні економічної безпеки регіонів. Для забезпечення 
високого результату виділяють п’ять ключових детермінант, зокрема людський капітал, 
приріст населення, доступ до ринків різних рівнів, економічна та соціальна стійкість 
громад, наявність конкурентоспроможних бізнес-структур в регіоні та ефективне 
міжгалузеве і міжурядове партнерство [8, с. 43]. Щодо людського капіталу, варто 
зазначити, що вагому роль відіграють якісні його характеристики, що відображають 
освіту, навички, здібності, здатність комунікувати, стресотійкість тощо. 

Економічна безпека країни формується на основі успішних та стабільних регіонів. 
Основні елементи є подібними до регіональних, але трішки відрізняються за суттю. 
Порівняльна характеристика наведена в табл. 1. 
Таблиця 1. Порівняння основних елементів економічної безпеки країни та регіонів 

Основні 
елементи 

Країна Регіони 

Економічна 
незалежність/ 
автономність 

можливість здійснення державного 
контролю над національними 

ресурсами, спроможність 
використовувати національні 
конкурентні переваги для 

забезпечення рівноправної участі у 
міжнародній торгівлі; 

фінансова та інноваційна незалежність; 
можливість контролю органів влади за 
усіма ресурсами на регіональному рівні; 
використання конкурентоспроможності  
регіону на внутрішньому та зовнішніх 

ринках та ін.; 

Стійкість і 
стабільність 
національної 
економіки 

міцність і надійність усіх елементів 
економічної системи, захист усіх форм 
власності, створення гарантій для 

ефективної підприємницької 
діяльності, стримування 
дестабілізуючих факторів 

забезпечення безпечного рівня 
регіонального розвитку; захист всіх форм 
власності; створення надійних умов і 

гарантій для підприємницької активності; 
стримування дестабілізуючих факторів; 

недопущення серйозних розривів у 
розподілі доходів; відповідність потреб та 

можливостей регіону; зростання 
добробуту мешканців регіону та ін. 

Здатність до 
саморозвитку і 

прогресу 

спроможність самостійно реалізувати і 
захищати національні економічні 
інтереси, здійснювати постійну 

модернізацію виробництва, ефективну 
інвестиційну та інноваційну політику, 
розвивати інтелектуальний і трудовий 

потенціал країни 

створення умов та сприятливого клімату 
для інвестицій та інновацій, цифрова 
трансформація регіонів, постійна 

модернізація виробництва, 
реструктуризація та фінансове 
оздоровлення, підвищення рівня 

професійного розвитку працівників та ін. 

Тож, інновації  для суб’єктів економіки сьогодні відіграють вирішальну роль у 
формуванні конкурентних переваг та є чинником забезпечення високої  репутації . Як 
свідчить світовии  досвід, саме інновації  є умовою економічного зростання. Вони є 
фундаментом інноваціи ної  безпеки [12], а и  відповідно, сприяють і формуванню 
економічної  безпеки. 

В сучасних умовах господарювання інновації  – це необхіднии  і об’єктивнии  
чинник конкурентоспроможного розвитку кожного суб’єкта господарювання. Украї на 
стала на інноваціи нии  шлях розвитку економіки. На користь цього свідчить велика 
кількість заходів, прии нятих на державному рівні, зокрема, прии няття в новіи  редакції  
Закону Украї ни «Про наукову і науково-технічну діяльність» [4]; Концепція науково-
технологічного та інноваціи ного розвитку Украї ни [11], яка передбачає підвищення 
конкурентоспроможності економіки на основі структурно-інноваціи ної  моделі 
економічного зростання, інтенсивного технічного та технологічного оновлення 
виробництва. 
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Суть інноваціи ної  діяльності встановлюється згідно зі ст. 1 Закону Украї ни «Про 
інноваціи ну діяльність», та передбачає що «…інноваціи на діяльність – діяльність, що 
спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і 
послуг…» [5].  

Активізувати інноваціи нии  розвиток неможливо без вивчення зарубіжного 
досвіду інноваціи ної  діяльності, а саме аналізу моделеи  інноваціи ного розвитку 
економіки провідних краї н світу. Кожна з краї н світу, опираючись на свіи  ресурснии  
потенціал та рівень и ого використання, використовує свою модель розвитку економіки, 
притаманну саме ї и . Залежно від інноваціи ної  політики, яку провадить держава, 
Т. Захарова виділила три групи краї н:  

1) краї ни, орієнтовані на лідерство в науці, реалізацію великих цільових проєктів, 
що охоплюють всі стадії  інноваціи ного циклу, причому значна частка науково-
інноваціи ного потенціалу припадає на ВПК (Великобританія, США, Франція);  

2) краї ни, що створюють сприятливии  інноваціи нии  клімат для покращення умов 
ведення бізнесу та здіи снення економічної  діяльності (Німеччина, Швеція, Швеи царія);  

3) краї ни, які стимулюють нововведення шляхом розвитку інноваціи ної  
структури та опанування досягненнями світового НТП, поєднуючи науку і виробництво 
(Південна Корея, Японія) [10]. 

Основними інструментами підтримки та спонукання до інноваціи ного розвитку в 
зарубіжних краї нах є пільгове кредитування, пільгове оподаткування, субсидії , 
податкові знижки, дотації , цільове фінансування, кредитні гарантії  та довгострокові 
позики (рис. 1). 

Інвестиціи но-інноваціи на спрямованість моделі розвитку економіки Украї ни 
формує базові акценти на здіи снення фундаментальних наукових досліджень та пошук 
альтернативних джерел фінансування перспективних інвестиціи них проєктів та ї х 
подальшу реалізацію у реальнии  сектор економіки. Побудова такої  системи можлива 
лише в рамках реалізації  низки реформ і створення інституціи ного підґрунтя (уніфікації  
законодавства до вимог ЄС, створення інфраструктури інноваціи но-інвестиціи ної  
діяльності, забезпечення макроекономічної  стабільності та прогнозованості 
економічної  політики) з урахуванням взаємозалежності та взаємовпливу всіх складових 
економічної  безпеки [2, с. 19].  

Рис. 1. Інструменти активізації інноваційного розвитку в зарубіжних країнах 

К. Бои ко подав ґрунтовнии  аналіз ролі держави в інноваціи ному розвитку регіо-
нів: «Державне регулювання інноваціи ного процесу на сучасному етапі є однією із голов-
них умов розвитку економіки. Необхідність державного регулювання інноваціи них про-
цесів зумовлена передусім масштабами фінансових витрат на проведення досліджень та 
реалізацію ї х результатів, реалізацію нововведень, значними капіталовкладеннями на 
технічне переоснащення виробництва тощо. Існують інноваціи ні процеси, які взагалі не 
можуть здіи снюватися на комерціи них засадах (фундаментальні наукові дослідження, 
результати яких не можуть бути комерціалізовані та ін.)» [1, с. 15]. 
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Отже, забезпечення економічної  безпеки на основі інноваціи ної  діяльності є 
складною системою, що включає реалізацію із залученням різних інструментів, методів, 
економічних важелів, форм управління стимулів, що застосовуються суб’єктом 
управління (державою, регіональними органами влади, колективом чи фізичною 
особою) з метою запровадження інноваціи них рішень в сфері управління, виробничих 
та технологічних процесів, надання послуг, форм роботи з працівниками та управління 
талантами, рекламування та збуту, і на ціи  основі формувати стіи кі конкурентні 
переваги, що дозволять забезпечити стабільність розвитку у триваліи  перспективі, а 
запровадження інноваціи них інформаціи них технологіи  сприяє зменшенню поточних 
витрат та вищому рівні аналізу та прии няття зважених рішень на основі великого обсягу 
інформації . 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Інноваціи нии  розвиток є детермінантом у прискоренні інтенсивного економіч-
ного розвитку як підприємства, так і регіону, краї ни. Він сприяє впровадженню досяг-
нень науково-технічного прогресу з одного боку, а з іншого є стимулом до подальших 
наукових розробок і рішень. Інтенсивність такого розвитку є каталізатором економіч-
них процесів та створює умови для успішного функціонування ринкового середовища з 
належним рівнем конкурентоздатності. Успішні бізнесові структури забезпечують 
фінансовими ресурсами регіони свого функціонування, мають беззаперечнии  вплив на 
соціальнии  рівень населення та є основою формування економічної  безпеки регіону. 
При якісному регіональному управлінні, наявності збалансованих програм розвитку, 
врахуванні кращих практик регіонального розвитку та індивідуальному підході до 
особливостеи  певної  території  регіон формує свою економічну безпеку, що є як опорою 
для державної  економічної  безпеки, так і підтримуючою основою для розвитку 
бізнесових структур. Беззаперечно, що вирішальною є державна політика в даному 
напрямі (оподаткування, кредитування, цільове фінансування тощо) та ї ї  стратегічні 
рішення та домовленості на міжнародніи  арені. Таким чином, інноваціи нии  розвиток є 
основою формування економічної  безпеки, а взаємовплив на формування економічної  
безпеки трьох рівнів: держави, регіонів, бізнесових структур, потребує подальшого 
дослідження.  
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