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господарської (в тому числі комерційної) діяльності 
підприємства здійснюється через центри відповідаль-
ності за реалізацію різних видів діяльності та функцій, 
їх прив’язки до організаційної структури підприєм-
ства, а також через визначення особистої відповідаль-
ності за результати діяльності. Бюджет підприємства 
охоплює процеси фінансування, матеріально-технічно-
го забезпечення, виробництва та реалізації [4, с. 289]. 

Центрами відповідальності можуть бути центри 
витрат (транспортний відділ, відділ матеріально-тех-
нічного забезпечення, відділ маркетингу, адміністра-
тивно-господарський відділ) та центри доходів (відділ 
збуту). Вони повинні щомісячно надавати директору 
підприємства звіти про виконання бюджетів. 

Основний бюджет підприємства повинен склада-
тися з поточного та фінансового бюджетів. Поточний 
бюджет містить в собі бюджет маркетингу, бюджету 
матеріально-технічного забезпечення, бюджету вироб-
ництва, що складається з бюджетів витрат на прямі 
матеріали, витрат на пряму зарплату, інших прямих 
витрат та загальновиробничих витрат, які формують 
виробничу собівартість, та бюджетів адміністратив-
них витрат, витрат на збут та інших операційних ви-
трат. Фінансовий бюджет складається з прогнозова-
них звітів про прибутки та збитки, про рух грошових 
коштів підприємства та балансового звіту.

Першочерговим завданням бюджетного методу є 
координація, на основі показників роботи підприєм-
ства, діяльності центрів відповідальності для досяг-
нення кінцевих цілей підприємства.

Висновки. Отже, в сучасних умовах механізм еко-
номічного регулювання в системі механізму іннова-

ційного розвитку підприємств легкої промисловості 
має базуватись на економічних методах, зокрема на 
комерційному розрахунку. Саме комерційний розра-
хунок здатен вирішити проблему ефективності вироб-
ництва в умовах ринку. Найефективнішим шляхом 
впровадження комерційного розрахунку на підприєм-
стві може бути застосування відомого у світовій прак-
тиці бюджетного методу, суть якого полягає у тому, 
що координація господарської діяльності підприєм-
ства здійснюється через центри відповідальності.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі еко-

номічного розвитку інноваційна діяльність висту-
пає основою довгострокового існування підприємств, 
формування їх конкурентних переваг як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринках. Інноваційний 
розвиток є чинником підвищення ефективності ви-
робництва, досягнення світових стандартів якос-
ті продукції, використання прогресивних методів 
управління бізнесом. Разом з тим інноваційна ді-
яльність завжди пов’язана з додатковими ризиками, 
що негативно впливає на економічну безпеку підпри-
ємства. Таким чином, лише ефективна інноваційна 
політика може гарантувати захищеність усіх систем 
підприємства від негативної дії зовнішніх та вну-
трішніх факторів, попереджати та усувати загрози, 
забезпечуючи достатній рівень економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням, пов’язаним з дослідженням проблем інноваційної 
діяльності, присвячено роботи багатьох вчених та прак-
тиків. Провідними вітчизняними дослідниками іннова-
цій на мікро- та макрорівні є: І. Алексєєв, В. Алек-
сандрова, О. Алимов, Ю. Бажал, О. Барановський, 
П. Бєлєнький, Є. Бойко, О. Василик, А. Гальчинський, 
В. Геєць, А. Гойко, М. Долішній, Б. Кваснюк, О. Кири-
ленко, О. Ковалюк, М. Козоріз, М. Крупка, О. Кузьмін, 
С. Онишко, В. Опарін, А. Пересада, А. Поддєрьогін, 
В. Точилін, В. Федосов, Л. Федулова, Д. Черваньов, 
А. Чухно, Н. Чухрай, Л. Шаблиста, С. Юрій та інші. 

Фундаментальні основи теорії інновацій викладе-
ні в працях таких зарубіжних науковців, як П. Дру-
кер, М. Портер, Й. Шумпетер.

Серед публікацій, які присвячені проблемам ін-
новаційного забезпечення економічної безпеки, вар-
то відзначити працю С.В. Лабунської [1], у якій ви-
значено вплив результатів інноваційної діяльності на 
рівень економічної безпеки підприємства та доведе-
но існування множинного зв’язку між економічною 
безпекою та інноваційною активністю підприємства. 
Роль і місце інноваційної політики підприємства 
у формуванні його економічної безпеки досліджує 
С.М. Шкарлет. У праці [2] автор розглядає інновацій-
ну політику як основу економічної безпеки підпри-
ємства та інструмент інноваційного перерозподілу 
ресурсів підприємства на користь конкурентоспро-
можних господарських ініціатив.

Проте незважаючи на велику кількість дослі-
джень і публікацій щодо проблем інноваційної ді-
яльності, її аспекти в сфері забезпечення економічної 
безпеки залишаються дискусійними. 

Постановка завдання. Ціллю даного дослідження 
є розгляд особливостей здійснення інноваційної ді-
яльності в контексті комплексного забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційна діяльність, що, згідно чинного законодав-
ства, спрямована на використання і комерціалізацію 
результатів наукових досліджень та розробок і зу-
мовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних 
товарів і послуг [3], в Україні є недостатньо актив-
ною. Так, упродовж 2010-2013 рр. питома вага ін-
новаційно активних підприємств становила 20,4%. 
У 2012 р. інноваційною діяльністю у промисловос-
ті займалися 1758 підприємств (17,4%) [4]. Пито-
ма вага підприємств, що впроваджували інновації у 
2013 році склала 13,6% [5]. Із загальної кількості 
підприємств 5,0% займалися лише технологічними 
інноваціями (продуктовими та процесними), 10,4% – 
лише організаційними та маркетинговими інноваці-
ями (нетехнологічними інноваціями), 5,0% – техно-
логічними і нетехнологічними інноваціями (рис. 1).
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за типами інновацій упродовж 2010-2013 рр., 
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Щодо напрямів інноваційної діяльності підпри-
ємств України, то 1096 підприємств з технологічни-
ми інноваціями (62,3% інноваційно активних підпри-
ємств) придбали машини, обладнання та програмне 
забезпечення для виробництва нових або значно по-
ліпшених продуктів та послуг, 304 підприємств ви-
конували науково-дослідні роботи (3% від загальної 
кількості промислових підприємств). Незначна частка 
підприємств проводили навчання та підготовку пер-
соналу для розроблення й впровадження ними нових 
або значно удосконалених продуктів і процесів, здій-
снювали ринкове запровадження інноваційних про-
дуктів та послуг, включаючи ринкове дослідження і 
проведення рекламної кампанії, здійснювали проце-
дури та технічну підготовку до запровадження нових 
або значно удосконалених продуктів і процесів, які 
ще жодного разу не були представлені.

Результатом інноваційної діяльності є впрова-
дження інновацій та їх комерціалізація. Спостеріга-
ється нестійка тенденція зміни впроваджень нових 
технологічних процесів та освоєних інноваційних ви-
дів продукції. Так, упродовж 2003-2006 рр. спостері-
гається спад активності, а з 2007 р. незначне збіль-
шення впроваджених нових технологічних процесів. 
У діапазоні 2,4-7,4 тис. найменувань коливається 
виробництво інноваційної продукції. При цьому при 
збільшенні питомої ваги підприємств, що впрова-
джували інновації, частка реалізованої інноваційної 
продукції зменшується і становить 3,3% у 2012 й 
2013 рр. (рис. 2).
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Рис. 2. Впровадження інновацій на промислових 
підприємствах України упродовж 2000-2013 рр. 

Сформовано за [5]

У розвинених країнах частка інноваційних під-
приємств досягає 70%, виробництво і експорт науко-
ємної продукції забезпечує до 80-90% приросту ВВП. 
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Зростання ВВП на основі нових технологій в Україні 
становить менше відсотка.

Така низька активність інноваційної діяльнос-
ті є результатом дії дестабілізуючих чинників, що 
формують негативне інвестиційно-інноваційне серед-
овище бізнесу: обмеженість джерел фінансування; 
складність дозвільних процедур; недостатня інфор-
мованість про існуючі технології та можливості рин-
ків; відсутність реальної державної підтримки та ін. 

Безпосередньо на підприємствах інноваційна ді-
яльність здійснюється хаотично, відсутнє належне 
обґрунтування інновацій та їх стратегічне плануван-
ня, що в підсумку створює додаткові загрози їх еко-
номічній безпеці.

Економічна безпека підприємства розглядається 
більшістю науковців як стан корпоративних ресурсів 
(капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки 
та устаткування, тощо) і підприємницьких можли-
востей, за якими гарантується найбільш ефективне 
їхнє використання для стабільного функціонування, 
динамічного розвитку та запобігання внутрішнім і 
зовнішнім негативним впливам. При забезпеченні 
належного рівня економічної безпеки господарюю-
чий суб’єкт найбільш ефективно використовує наяв-
ні ресурси та досягає запобігання, послаблення або 
захисту від існуючих небезпек та загроз або інших 
непередбачуваних обставин і в основному досягає ці-
лей бізнесу в умовах конкуренції [6-8].

В аспекті економічної безпеки підприємства його 
інтелектуальний ресурс виступає як результат нау-
ково-інноваційного пошуку. Заходи та засади іннова-
ційної політики підприємства виступають рушійною 
силою соціально-економічного фактору розвитку під-
приємства та є одним із найбільш вагомих чинників 
формування його економічної безпеки [2]. 

Інновації охоплюють усі складові безпеки підпри-
ємства: фінансову, інтелектуальну, кадрову, техно-
логічну, правову, екологічну, силову, ринкову та ін-
формаційну. З огляду на це інноваційну діяльність 
варто розглядати як умову й засіб комплексного за-
безпечення економічної безпеки. 

Проведені дослідження показують, що існують 
наступні залежності:

– при ефективній інноваційній діяльності рівень 
економічної безпеки зростає;

– втрати від інноваційної діяльності, додаткові 
ризики та невизначеність зменшують рівень еконо-
мічної безпеки.

Інноваційний розвиток, як результат успішної ін-
новаційної діяльності підприємства, дає можливість 
найповніше використовувати інтелектуальні ресур-
си, застосовувати прогресивні методи управління. 
З позиції забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства, процес інноваційного розвитку виглядає на-
ступним чином (рис. 3).

Під інноваційною політикою підприємства розу-
міють сукупність цілей, принципів і правил з роз-
робки і впровадження інновацій на підприємстві [9]. 

Досліджуючи принципи інноваційної політики 
підприємства та діяльності із забезпечення економіч-
ної безпеки, було виявлено їх спільну природу. До 
основних споріднених положень даних видів діяль-
ності на підприємстві варто віднести:

1. Стратегічна спрямованість. Інноваційна полі-
тика, як і політика безпеки, мають формувати умови 
для створення і збереження тривалих конкурентних 
переваг підприємства, що вимагає прогнозування 
розвитку ринкової ситуації у довгостроковому пері-
оді. Тому інноваційну діяльність та заходи із забез-
печення економічної безпеки слід планувати в межах 

Інноваційна політика 
підприємства

Обґрунтування й реалізація 
інноваційної стратегії

Підвищення 
конкурентоспроможності

Забезпечення економічного 
зростання

Досягнення цільового рівня 
економічної безпеки

Рис. 3. Процес інноваційного розвитку 
з позицій забезпечення економічної безпеки

обраної загальної стратегії підприємства, а їх реалі-
зація повинна забезпечувати досягнення стратегіч-
них цілей. 

2. Цілеспрямованість. Будь-які зміни на підпри-
ємстві слід здійснювати з певною метою, яку конкре-
тизує система цілей – набір бажаних характеристик, 
до яких прагнуть та заради яких здійснюється діяль-
ність. Чітке визначення цілей інноваційної політики 
дає змогу вибрати засоби її здійснення. Разом з тим 
обґрунтування цільового рівня економічної безпеки 
дозволяє визначитись з методами конкурентної бо-
ротьби, обрати інструменти реалізації інноваційних 
та інших функціональних стратегій.

3. Комплексність. Принцип комплексності поля-
гає в тому, що при впровадженні інновацій необхідно 
враховувати всі їх аспекти: технологічні, економіч-
ні, соціальні, ринкові, психологічні, організаційні, 
політичні тощо. Забезпечення економічної безпеки 
також повинне бути комплексним, що передбачає за-
лучення до процесу всіх внутрішніх елементів під-
приємства та повноту врахування чинників зовніш-
нього середовища. 

4. Унікальність. Система інновацій та економіч-
ної безпеки є унікальною й особливою на кожному 
підприємстві, адже залежить від стадії розвитку під-
приємства, його масштабів, наявного потенціалу, 
конкурентного середовища, рівня ризикованості ді-
яльності тощо.

5. Плановість. Планування інновацій та еконо-
мічної безпеки має відбуватися з урахуванням стра-
тегічних цілей, відмінностей залучення у ці процеси 
різних служб підприємства. Цей принцип передбачає 
також безперервність процесів впровадження іннова-
цій та формування економічної безпеки.

6. Інформаційна забезпеченість. Цей принцип 
передбачає формування економічної безпеки з ура-
хуванням сучасних досягнень науково-технічно-
го прогресу і тенденцій розвитку науки і техніки 
у відповідній галузі. Вільний доступ до джерел на-
уково-технічної інформації з метою забезпечення 
підрозділів, що задіяні в інноваційній діяльності, 
нормативно-технічною, конструкторською докумен-
тацію, патентними описами, власними розробками, 
ноу-хау, які впроваджує підприємство.

7. Ефективність. Принцип ефективності означає 
раціональне співвідношення між витратами на ство-
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рення й впровадження інновацій (забезпечення еко-
номічної безпеки) і цільовими ефектами. При цьому 
ефект може мати не тільки грошову форму, а й фор-
му економії часу, підвищення якості продукції (по-
слуг), ефективності управління тощо.

Інноваційна політика підприємства повинна 
оформлятися у вигляді відповідних планів і програм. 
Основою втілення інноваційної політики в конкретні 
заходи є обґрунтування інноваційної стратегії.

Інноваційну стратегію розглядаємо як узгодже-
ну сукупність управлінських рішень, що впливають 
на інноваційну діяльність підприємства і мають дов-
гострокові наслідки. Саме успішно реалізована ін-
новаційна стратегія сприяє економічному розвитку 
підприємства, підвищенню ефективності його ресурс-
ного потенціалу, забезпеченню стабільності функціо-
нування та відповідності продукції потребам ринку, 
що формує високий рівень конкурентоспроможності 
продукції та підприємства зокрема.

Таким чином, в контексті активізації процесів за-
безпечення економічної безпеки підприємства засо-
бами інноваційного розвитку варто виділити основні 
наслідки інновацій: 

– постійна диверсифікація виробництва, що є на-
слідком кількісного й якісного оновлення продукції 
(розширення асортименту, підвищення якості, ви-
робництво принципово нової продукції); 

– освоєння нових ринків (розширення меж існу-
ючих) завдяки впровадженню комплексу маркетин-
гових інновацій; 

– підвищення ефективності виробництва шляхом 
впровадження новітніх досягнень науково-технічно-
го прогресу (нові види матеріалів, економія ресурсів, 
зменшення виробничих втрат, сучасні методи органі-
зації виробництва тощо); 

– удосконалення управління з допомогою засто-
сування прогресивних методів організації праці, 
фінансування, кадрового навчання, інвестування, 
капіталізації та інших заходів, що спрямовані на: 
зменшення підприємницького ризику; збільшення 
ефективності діяльності підприємства; забезпечення 
безперервності, гнучкості і динаміки всього проце-
су прийняття інноваційних рішень за усіма засадами 
інноваційної політики.

Отже, інноваційна діяльність підприємства є 
умовою й засобом комплексного забезпечення еко-
номічної безпеки, адже охоплює усі складові, що її 
формують: фінансову, інтелектуальну, кадрову, тех-
нологічну, правову, екологічну, силову, ринкову та 
інформаційну. 

Висновки з проведеного дослідження. За резуль-
татами проведеного дослідження можемо сформува-
ти наступні висновки:

1. Інноваційна діяльність вітчизняних промис-
лових підприємств характеризується низькою ак-
тивністю в порівнянні з розвинутими країнами. 

Причинами неефективної інноваційної політики під-
приємств є негативне інвестиційно-інноваційне се-
редовище бізнесу, що зумовлене: обмеженістю дже-
рел фінансування; складністю дозвільних процедур; 
недостатньою інформованістю про існуючі технології 
та можливості ринків. Необхідною є дієва політика 
уряду щодо стимулювання інноваційної діяльнос-
ті підприємств, сприяння поширенню інновацій та 
зменшення факторів, що перешкоджають діяльності 
українських інноваційних підприємств. 

2. Принципами інноваційної політики та діяль-
ності із забезпечення економічної безпеки є: стра-
тегічна спрямованість, цілеспрямованість, комп-
лексність, унікальність, плановість, інформаційна 
забезпеченість, ефективність. Врахування названих 
принципів при реалізації інноваційної стратегії га-
рантує забезпечення економічного росту підприєм-
ства та конкурентоспроможності, досягнення цільо-
вого рівня економічної безпеки.

3. Важливого значення набуває досягнення такої 
інтенсивності інноваційної діяльності, яка сприяти-
ме зміцненню системи економічної безпеки підпри-
ємства в довгостроковому періоді. 
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