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Як показує світовий досвід, саме інновації є умовою економічного
зростання. Інновації для суб'єктів економіки сьогодні грають вирішальну роль у
114

формуванні конкурентних переваг і є фактором забезпечення високої репутації.
Вони є фундаментом інноваційної безпеки. Будучи джерелом потенційних
можливостей, інноваційна діяльність пов'язана з низкою додаткових умов, які
істотно її ускладнюють та формують стан загрози інноваційній безпеці
підприємства.

У

такому

контексті,

вирішуючи

питання

доцільності

впровадження інновацій, необхідно спиратися на визначення оптимального
співвідношення між ступенем привабливості інновацій для підприємства та
рівнем ризику від їх впровадження.
Зараз найчастіше для оцінки доцільності інновацій застосовують підхід,
заснований на розрахунку їх ефективності. Такий підхід є обмеженим, тому як
він не враховує дію інших, не менш значущих чинників.
При обгрунтуванні рішення щодо доцільності впровадження інновацій
актуальним стає визначення комплексу факторів ризику, об'єктивне оцінювання
ймовірності настання яких і розробка заходів щодо нейтралізації дії яких, здатні
мінімізувати негативний вплив і забезпечити підприємству умови для
економічного зростання.
Додатковим аргументом на користь інноваційного розвитку є стан
стійкості підприємства, що визначається здатністю системи повертатися до
рівноважного стану після закінчення періоду впровадження інновацій.
Таким чином, рішення щодо інноваційного розвитку підприємства
повинно грунтуватися на врівноваженні доцільності інновацій та їх ризиковості
з

обов'язковим

урахуванням

поточного

стану

підприємства,

рівня

конкурентоспроможності, рівня його економічної безпеки і т. п.
Отже,

показник

доцільності

впровадження

інновації

може

бути

визначений як інтегральний показник (IEB), який є функціоналом інтегральних
показників рівня ризику інновації, рівня привабливості проекту, рівня стійкості
системи економічної безпеки підприємства з урахуванням коефіцієнтів
значущості їх впливу:
IЕВ = F{αІR, ᵦІD, γІS},
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(1)

де ІР - рівень ризику інноваційного проекту; ІD - рівень привабливості
інновацій; ІS - рівень стійкості системи економічної безпеки; α, β, γ коефіцієнти коригування значущості функціональних показників.
При цьому, інтегральний показник ризику інноваційного проекту повинен
включати як кількісні, так і якісні показники.
Таким

чином,

інноваційна

діяльність

підприємства,

націлена

на

забезпечення його стабільного розвитку, отримання стійких довгострокових
конкурентних позицій на ринку, створення високого інноваційного потенціалу
повинна грунтуватися на ретельному аналізі впливу внутрішніх та зовнішніх
чинників, мінімізації ризиків і втрат від проявів загроз, а також оцінюванні
рівня стійкості системи економічної безпеки і готовності підприємства до
впровадження інноваційних рішень.
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