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УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Досліджено особливості трактування поняття «інноваційна активність підприємств». 
Проаналізовано взаємозв’язок таких категорій, як «інноваційний потенціал», «інноваційна діяльність» 
та «інноваційна активність». Досліджено структуру процесу інноваційної активності. Здійснено аналіз 
особливостей та порівняння відмінностей інноваційної діяльності від інших видів господарської 
діяльності. Розроблено структуру процесу управління інноваційно активними підприємствами з 
урахуванням аспектів безпекової діяльності. 

Ключові поняття: інноваційна активність підприємств, інноваційна активність персоналу, інноваційна 
діяльність, інноваційний потенціал, безпекова діяльність, загрози, ризики, небезпеки, можливості, 
управління інноваційно активними підприємствами, глобальні загрози, COVID-19.
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MANAGEMENT OF SAFE ACTIVITY  
OF INNOVATIVE ENTERPRISES

Abstract. The article examines the peculiarities of the interpretation of the concept of "innovative activity of 
enterprises". The sequence and interrelation of such categories as innovation potential, innovation action and 
innovation activity are analyzed. The structure of the process of innovation activity is studied. The rhombus of 
innovation activity is analyzed, which is formed from the following elements: receptivity to the new - provision of 
resources - communication and organization of the innovation process – a measure of competence. In studying 
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the specifics of management of innovation-active enterprises, an analysis of the features and comparison of 
differences between innovation and other types of economic activity is carried out.

The structure of the process of management of innovatively active enterprises taking into account aspects 
of security activity is developed. The prospect of further research is a thorough analysis of the features of the 
process in the management of innovative enterprises, taking into account the impact of global risks and threats.

It is determined that the innovative potential of the enterprise is the basis of its innovative activity, it is 
substantiated that it should be considered as a combination of resources and management methods to achieve 
goals in tactical and strategic dimensions. The peculiarities of the dominant influence of innovative activity of 
employees on the effectiveness of the innovation process are analyzed.

The prospect of further research determines that for the effective implementation of the management 
process of innovative enterprises it is necessary to form an appropriate organizational structure and adopt 
a number of relevant regulatory documents that would clarify the responsibilities of employees, level of 
subordination, opportunities for initiative and creativity and regulation of activities, clearly distinguished as the 
concept of "duty – responsibility – rights".

Key concepts: innovative activity of enterprises, innovative activity of personnel, innovative activity, innovative 
potential, security activity, threats, risks, dangers, opportunities, management of innovatively active enterprises, 
global threats, COVID-19.
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Вступ
Підприємства в процесі діяльності у сучасних 
умовах опиняються перед значною кількістю 
ризиків і загроз, які проявляються у макроеко-
номічних негативних впливах та обмеженнях, 
виявах недобросовісної конкуренції, проблем 
у сфері кадрового забезпечення, дефіциту 
коштів, витоку конфіденційної інформації 
тощо. Всі ці аспекти вносять певні корективи 
у процес управління, головною ціллю якого 
повинно бути управління ризиками, що перед-
бачає орієнтацію на забезпечення економічної 
безпеки. Тобто виникає ситуація, за якої процес 
управління неможливий без функціонування 
ефективної системи економічної безпеки.

Ще більш специфічним є процес управ-
ління інноваційно активними підприємствами 
(ІАП), адже вони характеризуються значно 
вищою ризикованістю діяльності та рівень 
невдачі чи отримання надзвичайного ефекту є 
також вищим порівняно з іншими підприєм-
ствами. У зв’язку з цим першочергового вирі-
шення потребують питання з організації цього 
процесу з урахуванням особливостей іннова-
ційної діяльності.

Мета статті – дослідження сутності інно-
вацій та інноваційної активності підприємств. 

1. Поняття інноваційно активних підпри-
ємств: сутність та особливості трактування
Інноваційна діяльність є рушієм змін в еконо-
міці та основою отримання стійких конкурент-
них переваг суб’єктами господарювання. Для 
кожного підприємства процес інноваційної 
діяльності є особливим та має притаманні йому 
специфічні особливості. 

Інновацію трактують як кінцевий результат 
інноваційної діяльності підприємства, у вигляді 

нового чи вдосконаленого продукту, який впро-
ваджений на ринок; нового чи удосконаленого 
технологічного процесу, який використову-
ється в практичній діяльності чи у новому 
підході до надання соціальних послуг [1, 2]. У 
Законі України «Про інноваційну діяльність» 
визначено, що інновація – це «новостворені 
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурен-
тоздатні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення вироб-
ничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і (або) соці-
альної сфери» [3].

Для трактування інноваційної активності 
підприємств проаналізуємо сутність поняття 
«активність». 

Поняття «активність» походить від латин-
ського actio – дія, рух. Класичне філософське 
трактування поняття «дія» і «руху» загалом 
позиціонується як онтологічна основа буття, 
для якого постулюється та ж незнищенність і 
вічність, як і для буття [4]. Науковці трактують 
активність як невіддільну частину діяльності і 
її форму прояву [5, 6]. О. С. Чернова дотриму-
ється схожої позиції та розглядає діяльність як 
заняття або сукупність дій, активність перед-
бачає участь у діяльності [7]. Т. В. Гаврилова 
окреслює ширше розуміння категорії «актив-
ність»: з точки зору діяльності; з точки зору 
характеристики діяльності; з точки зору актив-
ності як характеристики здатності системи до 
ведення діяльності [8].

Відповідно, вихідним поняттям є діяль-
ність, а активність – похідним (див. рис. 1). 
Активність підприємства у будь-якій сфері 
діяльності визначається шляхом порівняння 
показників з аналогічними за попередні пері-
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оди. Тобто за умови, якщо показники актив-
ності діяльності у цьому періоді є вищими за 
показники у порівнюваних періодах, то можна 
стверджувати про активізацію діяльності.

Крім того, існує твердження, що поняття 
«активність» та «інтенсивність» є синонімами. 
З цим доцільно не погодитися, адже активність 
відповідає за здійснення діяльності, а інтенсив-
ність – за нарощення її обсягів. Такої ж позиції 
дотримується і О. М. Анісімова, яка економічну 
активність підприємства розуміє як економічну 
категорію, яка характеризує економічну діяль-
ність підприємства та проявляється безпосеред-
ньо через зміну її інтенсивності у часі і є наслід-

ком дії сукупності суб’єктивно-об’єктивних 
чинників у розвитку підприємства [9].

Одним із видів активності підприємства є 
інноваційна активність. Аналіз наукових підхо-
дів до розуміння сутності інноваційної актив-
ності підприємств наведено на рис. 2. Ана-
лізуючи рис. 2, можна зробити висновки, що 
ототожнення інноваційної активності з іннова-
ційною діяльністю та позиціонування іннова-
ційної активності як спроможності до іннова-
ційної діяльності є хибними, адже інноваційна 
активність характеризує реальний інноваційний 
потенціал підприємства та описує ступінь інтен-
сивності реалізації інноваційних проектів [9]. 

 

Активність  
підприємства 

- економічна;         - технічна; 
- інноваційна;        - виробнича; 
- соціальна;            - безпекова; 
- екологічна;          - інші види 
 

Діяльність 

Діяльність підприємства 

Активність  

Рис. 1. Структурно-логічна модель декомпозиції поняття «активність підприємства»

Джерело: авторська розробка на основі [6].

Рис. 2. Аналіз наукових підходів до розуміння сутності інноваційної активності підприємств

Джерело: авторська розробка на основі [11].

 Інноваційна активність підприємств 

як цілеспрямована 
діяльність щодо 
розробки та 
запровадження 
нововведень 

Інноваційна активність підприємства розглядається як 
діяльність, що передбачає формування, використання і 
виведення на ринок продуктових, технологічних і 
організаційно-управлінських нововведень. У межах 
зазначеного підходу інноваційна активність 
ототожнюється з інноваційною діяльністю підприємства 

як властивість 
підприємств, яка 
демонструє їх 
спроможність до 
інноваційної 
діяльності 

Інноваційна активність розглядається з позиції 
інноваційного потенціалу та визнається комплексною 
характеристикою, яка відображає наявні можливості 
підприємства щодо розробки нововведень, їх освоєння та 
просування на ринок. У межах цього підходу оцінка рівня 
інноваційної активності здійснюється з метою розуміння 
ступеня готовності підприємства до впровадження 
нововведень і використання існуючого інноваційного 
потенціалу   

як характеристика 
інноваційної 
діяльності 
підприємства 

Інноваційна активність визначається як ознака, що 
характеризує інноваційну діяльність підприємства. 
Рівень інноваційної активності є показником, який 
дозволяє оцінити ступінь інтенсифікації інноваційної 
діяльності на підприємстві 
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У функціонуванні будь-якого підприємства 
інноваційна діяльність має передумови виник-
нення, тобто на підприємстві повинні бути 
відповідні умови, ресурси та бажання праців-
ників (за підтримки керівництва) для її здійс-
нення. Тобто повинен існувати інноваційний 
потенціал (рис. 3). Інноваційний потенціал, 
за твердженням О. Ю. Шилова, Є. С. Чермо-

шенцева – це можливості як явної реалізації 
здатностей підприємства до впровадження 
нововведень, так і в прихованих можливостях, 
що не використовуються; зазначені характери-
стики можуть мати як фактичний результат, так 
і запланований, або бажаний за тих чи інших 
макроекономічних та внутрішніх умов суб’єкта 
господарювання [10].

 Інноваційний потенціал 

Інноваційна діяльність 

Інноваційна активність 

Передумова інноваційної діяльності – здатність підприємства здійснювати 
інноваційні перетворення та управляти ними 

Структура інноваційного потенціалу підприємства: 
1. Ринок – характеризує відповідність здатності підприємства для задоволення 

зовнішніх ринкових потреб в інноваційній продукції чи послугах. 
2. Ерудованість – визначає можливості для створення і прийняття ідей, задумів, 

новацій та переведення їх на рівень нових технологій, організаційних або управлінських 
рішень. 

3. Працівники – визначається структурою персоналу, рівнем компетентності, здібностям 
та вмінню працювати в команді та мати здатність до інноваційного мислення. 

4. Техніко-технологічна складова – показує здатність та можливість швидкого 
реагування підприємства до нових потреб ринку. 

5. Інформаційно-довідкова – є показником інформаційної забезпечуваності 
підприємства, рівень повноти та точності інформаційних даних, які необхідні для 
прийняття рішень у сфері інноваційної діяльності. 

6. Взаємодія – визначає стан  та можливості узгодження інтересів усіх суб’єктів 
інноваційного процесу. 

7. Дослідження – характеризує показники реалізації науково-дослідної діяльності з 
метою формування нових знань,  застосування інновацій у виробничому процесі, 
проведення досліджень, які б дозволили підтвердити результати використання інноваційної 
продукції. 

Результат використання інноваційного потенціалу – сукупність дій, які 
дозволяють забезпечити ланцюг перетворень «ідея – новація – нововведення – інновація»  

Види інноваційної діяльності підприємства: 
1. НДДКР в напрямі розробки новаторської ідеї і доведення її до дослідного зразка, 

зразка нової техніки, виробу, конструкції. 
2. Підбір сировини, матеріалів, комплектуючих для виготовлення нового виду 

продукції або нового технологічного виконання. 
3. Розробка технологічного процесу виготовлення нового продукту або нової унікальної 

технології виробництва. 
4. Роботи з проектування, виготовлення, випробування і освоєння зразків нової техніки 

і технології. 
5. Організаційно-управлінські інновації. 
6. Створення або придбання інформаційних ресурсів для ведення інноваційної 

діяльності підприємства. 
7. Управління, підбір, навчання чи перекваліфікація персоналу в сфері НДДКР, що 

виробляє зразки нововведень, відповідає за маркетинг і збут інноваційних виробів. 
8. Документаційне і правове забезпечення інноваційної діяльності підприємства. 
9. Маркетингові дослідження в сфері інновацій. 
10. Ліцензування, патентування та розповсюдження інноваційної ідеї тощо. 

Рис. 3. Взаємозалежність інноваційного потенціалу, інноваційної діяльності  
та інноваційної активності на сучасному підприємстві

Джерело: авторська розробка на основі [11, 13–19].
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Інноваційний потенціал підприємства 
доцільно розглядати як комбінацію ресур-
сів та методів управління для досягнення 
цілей у тактичному та стратегічному вимірах. 
Важливо розуміти, що від масштабів інно-
ваційного потенціалу залежить вибір стра-
тегії інноваційного розвитку підприємства. 
За наявності достатньої кількості ресурсів і 
висококласних управлінців підприємство має 
змогу обрати стратегію лідера, за умови обме-
женості ресурсів та управлінського потенці-
алу підприємству доцільно обирати стратегію 
послідовника.

Особливий підхід до розуміння сутності 
інноваційної активності підприємств пропо-
нують провідні фахівці у сфері управління 
інноваціями В. П. Баранчєєв, Н. П. Маслєн-
нікова, В. М. Мішин. Як зазначають науковці, 
особливістю інноваційної активності сучас-
них підприємств є те, що у ланцюжку іннова-
ційного процесу бере участь декілька ланок, 
які демонструють потік потреб (споживачів) і 
потік поставок (постачальників), а також група 
конкурентів, які стараються реалізувати власні 
конкурентні переваги.

Отож запропоновано визначати іннова-
ційну активність споживачів, постачальників 
і конкурентів. Зважаючи на те, що категорія 
«інноваційна активність» притаманна всім 
учасникам інноваційного процесу, обумовлю-
ється можливість для вимірювання усіх залу-
чених до інноваційного процесу суб’єктів: 
споживач інноваційного продукту, інноватор та 
інвестор [12].

Науковці пропонують таку структуру про-
цесу інноваційної активності відповідно до 
концепції «чорної скриньки» – рис. 4.

Використання методу «чорної скриньки» 
дозволяє визначити поєднання найважливіших 

чинників інноваційного процесу підприємства, 
які формують так званий ромб інноваційної 
активності (див. рис. 5): сприйнятливість до 
нового – забезпеченість ресурсами – спілку-
вання і організованість інноваційного про-
цесу – міра компетентності [12].

Особливої уваги заслуговує дослідження 
інноваційної сприйнятливості підприємства, 
яка демонструє здатність персоналу та керівни-
цтва виявляти і використовувати для активізації 
процесу інноваційної діяльності як зовнішні, 
так і внутрішніх можливості. Саме формування 
високого рівня інноваційної сприйнятливо-
сті підприємства вимагає докладання значних 
зусиль, адже необхідно ретельно відстежувати 
зміни у зовнішньому середовищі щодо інфор-
мації, нових публікацій, патентів, формування 
інноваційних колаборацій, результатів інно-
ваційної діяльності конкурентів, вивчення 
передового досвіду в реалізації інноваційних 
проектів, сприяння інноваційній активності 
персоналу на підприємствах-лідерах у сфері 
інноваційної діяльності. Найбільш складним є 
аналіз зібраної інформації, адже її надзвичайно 
багато. Тому виникає необхідність у залученні 
висококваліфікованих працівників, позаяк 
використання технічних пристроїв для аналізу 
такої інформації не дасть бажаного результату. 

Отож висококваліфікований персонал є 
першочерговим ресурсом для забезпечення 
інноваційної активності підприємства. Визна-
чальним є показник інноваційної компетентно-
сті працівників. Адже лише досвід і відпрацьо-
вані навички інноваторів-працівників дозволя-
ють досягати суттєвих результатів у інновацій-
ній діяльності.

Важливим для успіху інноваційних проек-
тів є організація праці на підприємстві та рівень 
побудови організаційної структури та корпора-

 
Оператор 

Вхід Вихід 

1. Інноваційна 
сприйнятливість 
підприємства 

2. Забезпеченість 
ресурсами  

 
Відображає інноваційну 
активність споживача 

Інноваційна компете-
нтність, тобто рівень і 
своєчасність випуску 
інноваційних продуктів 

 
Відображає рівень 

інноваційної активності 
постачальника 

Якість організаційно-
управлінських рішень та 
якість спілкування як 
головна умова творчої 
діяльності 
 

Відображає інноваційну 
активність в розвитку 

своєї компанії 

Рис. 4. Структура процесу інноваційної активності  
(за Баранчєєвим В. П., Маслєнніковою Н. П., Мішиним В. М.)

Джерело: авторська розробка на основі [12].
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тивної культури. Важливість цих процесів обу-
мовлюється необхідністю формування середо-
вища, комфортного для праці, та можливості 
до проявлення творчості у ньому.

Відтак, дослідивши сутність та особли-
вості інноваційної активності підприємств, 
необхідно проаналізувати специфіку управ-
ління такими підприємствами.

2. Основи управління інноваційно актив-
ними підприємствами
Специфіка управління інноваційно активними 
підприємствами формується на основі осо-
бливостей інноваційної діяльності як об’єкта 

управління та її відмінністю від інших видів 
господарської діяльності. Аналіз особливостей 
та порівняння відмінностей інноваційної діяль-
ності від інших видів господарської діяльності 
підприємств наведено у табл. 1.

Як видно з табл. 1, рівень ризикованості 
діяльності є визначальним фактором в управ-
лінні інноваційною активністю підприємств. 
Тобто це означає, що всі підрозділи повинні 
в межах своїх повноважень визначати рівень 
ризиків та їх вплив на діяльність, а також мак-
симально сприяти мінімізації їхнього впливу. 
Вагоме значення в управлінні інноваційними 
ризиками має кадрове забезпечення на підпри-

 

 
 

Ромб 
іннова- 
ційної 

активно-
сті 

підпри- 
ємства 

ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ: 
– сприйнятливість до інформації про нововведення (нові книги, статті, виставки, конференції, освітні 

курси) і готовність регулярно накопичувати, вивчати і застосовувати отримані відомості; 
– сприйнятливість до передового досвіду, що створюється всередині організації, і досвіду конкурентів, 

готовність вивчати цей досвід, вимірювати свої і чужі досягнення і порівнювати їх (готовність до 
бенчмаркінгу); 

– сприйнятливість до нововведень, нових технологій і продуктів, до інноваційного процесу та 
інноваційної діяльності і готовність долати труднощі в освоєння нововведень; 

– рівень самоактуалізації співробітників і наявність потреб до інтелектуальної праці, освітнього та 
кар'єрного зростання, вирішення ситуацій, проблем і завдань, участі в проектах, успіху, результатів та 
досягнень, готовність включати нововведення в свій бізнес-процес. 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ 
РЕСУРСАМИ: 

- фінансовими; 
- людськими (дже-

релом і носієм 
компетенцій, 
здатними до 
здійснення інте-
лектуальної праці); 

- технічними; 
- технологічними; 
- інформаційними та 

знаннями 

ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПІЛКУВАННЯ: 
дві складові: спілкування виконавців процесу, адже рівень спілкування впливає на рівень творчості 

учасників, стан інноваційного процесу, рівень його організованості та ефективності. 
Спілкування працівників оцінюють за: 
– інформаційно-комунікаційними технологіями; 
– організаційною структурою; 
– корпоративною культурою. 
Важливим у цьому є рівень оновлення та відповідності виробничим процесам на підприємстві, 

отримання, накопичення, руху, навчання, передачі та поширення знань. Наступним кроком є оцінювання 
інноваційного процесу, його стадій, рівня ефективності інтелектуальної праці. 

ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: 
Відображає інноваційну активність з боку 

постачальника.  
Найперше оцінюються фактори, які мають 

домінуючий вплив на зовнішнє середовище: 
рівень компетентності нововведень, які 
запропоновані постачальником, нових технологій і 
відповідних продуктів: наскільки високі 
властивостей продуктів, наскільки вони є 
якісними та своєчасними. Наступним кроком 
оцінюються фактори, які відображають стан 
внутрішнього середовища, зокрема рівень 
компетентності працівників, роботу окремих 
команд, підрозділів тобто визначається рівень: 

1) теоретичних і методичних знань; 
2) професійних знань за видами діяльності 

(функціями) і вміння приймати ефективні рішення 
для розв’язання типових завдань та операцій; 

3) досвіду і навичок вирішення складних 
проблем; 

4) досвіду застосування творчого підходу для 
вирішення виробничих проблем. 

Важливим є рівень оновлюваності знань. 
 

Рис. 5. Ромб інноваційної активності підприємства

Джерело: авторська розробка на основі [12].
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ємстві. Саме персонал має найбільший вплив 
на рівень успішності інноваційних проектів, 
що одночасно зумовлює можливість певного 
керування ризиками.

У менеджерській практиці провідних дер-
жав-інноваторів (США, Японія, Німеччина) 
існує практика стимулювання інноваційної 
активності працівників. Зокрема, для цього 
створюються відповідні відділи на підприєм-
ствах, які відповідають за підготовку та підви-
щення кваліфікації працівників для здійснення 
інноваційної діяльності. Робота таких відділів 
полягає у сприянні розкриттю потенціалу пра-
цівників, який в подальшому буде використа-
ний для розвитку інноваційності певної галузі. 
Важливим методом стимулювання інновацій-
ної активності є сприяння інтеграції освіти з 
бізнес-середовищем. Як зазначають науковці 
О. В. Гук та О. В. Коробейник, університети та 
підприємства працюють над вирішенням одна-

кових проблем, але університети, здебільшого, 
попереду, адже мають можливість залучати 
провідних науковців та володіють відповідною 
базою для досліджень [21].

Процес управління інноваційно активним 
підприємством є складним і вимагає додатко-
вих зусиль від керівників різних рівнів. Так, 
керівники найвищого рівня повинні вносити 
вчасно корективи до інноваційної стратегії та 
формувати відповідну політику її досягнення, 
керівники нижчих ланок повинні максимально 
сприяти досягненню визначених пріоритетів 
і стежити за ресурсним забезпеченням про-
цесу, менеджери найнижчих рівнів управління 
повинні відповідати за максимальну ефектив-
ність здійснюваних одиничних операцій. 

Менеджери всіх рівнів опиняються перед 
низкою проблем, які формують перешкоди на 
шляху досягнення корпоративних цілей. У пра-
цях Г. В. Іванченко [22] і Л. О. Гризовської [23] 

Таблиця 1
Аналіз особливостей та порівняння відмінностей інноваційної діяльності  

від інших видів господарської діяльності

Відмінна ознака Особливості традиційної 
діяльності Особливості інноваційної діяльності

Рівень 
ризикованості та 
невизначеності 
діяльності

Помірний рівень ризиків та 
невизначеності

Високий рівень невизначеності та високий рівень 
ризиків, обумовлені складністю прогнозування 
результатів інноваційної діяльності 

Пріоритетність 
забезпеченості 
трудовими та 
фінансовими 
ресурсами

Питання забезпеченості 
трудовими та фінансовими 
ресурсами є важливими, але 
їх обмеженість не призведе до 
катастрофічних наслідків

Для успішності інноваційної діяльності фінансові 
та трудові ресурси є визначальними, адже 
вона потребує постійних капіталовкладень 
у технологічний процес і зацікавленого в її 
результативності персоналу

Першочер-
говість питань, 
які підлягають 
вирішенню

Вирішення питань 
організаційного характеру

Необхідність вирішення питань щодо:
- координації дій учасників інноваційного процесу; 
- забезпечення ресурсами та комерціалізації 
інноваційної продукції;
- забезпечення інформаційної та економічної 
безпеки, які дозволяють зберегти право власності 
на інноваційну продукцію

Змінність та 
непостійність 
об’єктів управління

Процес управління спрямо-
ваний на достатньо стабільні 
об’єкти, які характеризуються 
прогнозованою динамікою 
параметрів

Зміни в об’єкті управління, які виникають 
внаслідок удосконалення предметів праці, зміни 
товарів чи послуг тощо 

Охоплювані стадії 
життєвого циклу 
товарів і послуг

Кінцевий етап виробничо-
господарської діяльності 
характеризується випуском 
продукту чи послуги

Питанням, яке потребує першочергового 
вирішення, у процесі життєвого циклу 
інноваційної продукції є її промислове освоєння та 
комерціалізація

Існування спротиву 
персоналу та 
споживачів

Є поодинокими випадками
Спротив персоналу та споживачів є звичним 
явищем, що призводить до негативних наслідків, на 
які необхідно вчасно реагувати

Роль знань та рівня 
творчості

Знання необхідні для 
виконання обраних цілей з 
мінімальним рівнем творчості

Знання та рівень творчості є визначальними факторами 
успіху інноваційної діяльності та вимагають 
специфічного способу управління для їх носіїв

Джерело: авторська розробка на основі [20].
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проаналізовано основні фактори, які зумовлю-
ють відмову підприємств від нововведень:

1. Значні витрати ресурсів, зокрема фінан-
сових. Інноваційна активність підприємства 
вносить зміни у його повсякденне функціону-
вання: реформуються відділи, змінюються пра-
вила роботи на місцях, вносяться корективи до 
звичного процесу діяльності.

2. Інноваційні суперечності, які виникають 
як порушення межі між традиційними вироб-
ничими процесами та інноваційними і несуть 
зміни в роботі цілої системи.

3. Опір інноваційним змінам з боку персо-
налу, який може мати різні форми прояву: від 
пасивного непогодження до активного спротиву.

4. Нерозуміння менеджерами різних рівнів 
управління важливості та переваги здійснення 
інноваційної діяльності [22, 23].

У випадку подолання зазначених проблем 
процес управління ІАП доцільно сфокусувати 
на такі роботи: нормативно-правове забез-
печення, яке передбачає юридичну охорону 

інноваційної продукції/послуг (патентування, 
сертифікація, ліцензування); інформаційне 
забезпечення – полягає у аналізі інформації 
про ринок, конкурентів, настрої споживачів, 
реакцію суспільства на інноваційну продук-
цію; виробничо-технічне забезпечення – забез-
печення інноваційних процесів необхідними 
ресурсами.

Для забезпечення максимальної ефек-
тивності процесу управління ІАП необхідно: 
визначити найбільш ризиковані напрями діяль-
ності підприємства; використати усі доступні 
джерела новаторських ідей; установити кіль-
кісні показники, які необхідно отримати для 
досягнення цілей, визначених реалізовуваними 
інноваційними проектами; визначити основні 
етапи роботи з реалізації інноваційного про-
екту, важливо здійснювати перехід до наступ-
ного етапу лише за умови повного виконання 
попереднього етапу [24].

Схематично структуру процесу управління 
ІАП можна відобразити за допомогою рис. 6. 

 Структура процесу управління інноваційно активними підприємствами 

Розроблення інноваційних цілей діяльності 

Формування інноваційної стратегії в контексті її загальної стратегії 

Аналіз зовнішнього середовища з урахуванням невизначеності, ризиків та 
можливостей, які воно формує; оцінка та прогноз ситуації на ринку; вивчення 
ринкової кон'юнктури, інноваційної діяльності конкурентів 
 

Аналіз інноваційного потенціалу та внутрішніх умов діяльності підприємства 

Формування інноваційного та інвестиційного портфеля, розроблення проєктів 

Планування та організація наукових розробок, їх упровадження у 
виробництво, як альтернатива – купівля ліцензій, ноу-хау. 

Формування організаційної структури, чутливої і сприйнятливої до 
інноваційних змін, та удосконалення процедури прийняття рішень 

Управління персоналом залученим до інноваційної діяльності 

Оцінювання ефективності інвестиційно інноваційних проєктів 
 

Визначення джерел ресурсного забезпечення 

Аналіз ризиків, загроз та небезпек і розроблення пропозицій для їх мінімізації 
або нейтралізації впливу, або уникнення – безпекова складова 
 

Рис. 6. Структура процесу управління інноваційно активними підприємствами  
з урахуванням аспектів безпекової діяльності

Джерело: авторська розробка.
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Особливої уваги у процесі управління ІАП 
заслуговує реалізація дій щодо забезпечення 
економічної безпеки, адже саме ця діяльність 
дозволяє максимально врахувати ризики і 
загрози, які створюються середовищем функ-
ціонування, а також адаптувати до змін, уник-
нути чи мінімізувати наслідки їх впливу на під-
приємство чи його інноваційні проекти.

У здійсненні управління ІАП необхідно 
розуміти, що лише ретельне дослідження 
впливу внутрішнього та зовнішнього середо-
вища із притаманними їм ризиками, загрозами 
чи можливостями, а також використання всього 
комплексу безпекових методів дозволять досяг-
нути бажаних результатів та визначених цілей 
діяльності.

Суттєво на весь бізнес і менеджмент у світі 
вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. При-
зупинення підприємств, які ніколи не зупиняли 
діяльність, внесло корективи до процесу управ-
ління ними. Перед топ-менеджментом світових 
компаній постало питання, як втримати компа-
нії на досягнутому рівні, продовжити започат-
ковані проекти та не втратити кваліфікованих 
працівників. Суттєвий негативний вплив на сві-
тову економіку через пандемію COVID-19 оці-
нили в ООН у розмірі 3,4 трлн дол. США [25]. 
Великим компаніям вдається зазнати менших 

втрат, а от малому та середньому бізнесу над-
звичайно складно. Менеджери опинилися у 
складній ситуації і не знають, як повестися для 
втримання компаній «на плаву». Тому питання 
безпеки у процесі управління набувають акту-
альності і потребують суттєвого аналізу.

Висновки
Отже, досліджено особливості розуміння інно-
ваційної активності підприємств. Визначено 
вихідні та результуючі категорії у цій сфері. 
Проаналізовано основі параметри інновацій-
ної активності сучасних підприємств. Наголо-
шено на тому, що у процесі управління інно-
ваційною активністю підприємств необхідно 
значну увагу приділяти розвитку інновацій-
ному потенціалу працівників та формуванню 
сприятливої корпоративної культури, адже 
лише за комфортних умов працівники зможуть 
із бажанням працювати для досягнення макси-
мального результату.

Перспективою подальших досліджень 
визначено формування оптимальної організа-
ційної структури інноваційно активних підпри-
ємств, яка дозволить охопити всі ланки про-
цесу управління, а також сприятиме реалізації 
заходів із забезпечення економічної безпеки.
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