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Таблиця 1
Рейтингова оцінка України в Інноваційному індексі Блумберга [5]

Назва параметру оцінки 2015 2016 2017 2018 2019

Загальний рейтинг 33 41 42 46 53
Інтенсивність НДДКР 42 44 47 54 Немає даних

Додана вартість обробного секто-
ра

50 47 48 58 Немає даних

Продуктивність праці Немає 
даних

50 50 60 Немає даних

Щільність високих технологій 35 34 32 37 Немає даних
Ефективність вищої освіти 5 4 21 28 Немає даних
Концентрація дослідників 41 44 46 46 Немає даних

В загальному рейтингу «Глобальний інноваційний індекс 2020» станом за 2020 р. 
Україна зайняла 45 позицію, набравши 37,4 балів зі 100. [4] За Глобальним рейтин-
гом стартапів StartupBlink у 2020р. Україна зайняла 29 позицію у рейтингу і увійшла 
до топ-30 країн, що оцінює стартап екосистеми серед 100 країн і 1000 міст світу [4].

Таким чином, основною тенденцією формування інноваційної системи в Україні 
в наступні роки буде впровадження нових інформаційно- комунікаційних технологій, 
оскільки саме вони є невід’ємною частиною інфраструктури світової економіки.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасне підприємство функціонує в динамічних умовах зовнішніх і внутрішніх загроз, 
ризиків і небезпек, зростаючої конкуренції, адаптації до глобального середовища, що 
зумовлює необхідність розробки й реалізації заходів щодо стійкого розвитку та задово-
леності інтересів зацікавлених осіб (стейкхолдерів, дотичних до підприємства). Разом 
з тим розв’язання соціальних, екологічних і економічних завдань глобального сере-
довища підвищує суспільні очікування, а відтак і вимоги до соціально- відповідальної 
діяльності підприємств, спонукуючи їх до постійного вдосконалення стратегії ведення 
бізнесу, пошуку інноваційних підходів до вирішення важливих проблем, втілення но-
вих концепцій управління.
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Останнім часом процес впровадження принципів корпоративної соціальної від-
повідальності українськими підприємствами пришвидчується. Підприємства- лідери 
вітчизняного бізнесу здійснюють активну доброчинну діяльність (благодійництво); 
впроваджують соціальні програми для малозахищених верств населення, пенсіонерів, 
дітей; використовують інструментарій звʼязків з громадськістю; провадять проєкти 
підвищення ефективності бізнес- процесів із соціальними або екологічними перева-
гами; надають інформацію про товари та послуги; вивчають інтереси та побажання 
споживачів тощо.

Станом на 01.01.2020 року більше 7000 компаній були оцінені в рамках Глобальної 
оцінки корпоративної стійкості S&P 2020 (CSA), в результаті якої 70 золотих (Gold 
Class), 74 срібних (Silver Class) і 98 бронзових медалей (Bronze Class) були присуджені 
компаніям в Щорічнику стійкості 2021 року [1]. Як показують результати проведеного 
аналізу [2], більшість компаній визначили основним напрямом соціальної активнос-
ті (реалізації Цілей сталого розвитку) вирішення проблем забезпечення зайнятості, 
створення робочих місць, поліпшення умов праці, розробку проєктів, пов’язаних з ви-
рішенням проблем клімату, забезпечення гендерної рівності, відповідального спожи-
вання і виробництва тощо. Отже, впровадження принципів корпоративної соціальної 
відповідальності є основою позитивної репутації компанії, її соціальної позиції, сприяє 
стійкому розвитку та збільшує довіру до неї серед громадськості.

Економічна безпека бізнес-процесів підприємства

Принципи корпоративної 
соціальної 

відповідальності
Внутрішні загрози, 
ризики і небезпеки

Зовнішні загрози, 
ризики і небезпеки

Бізнес-процеси 
підприємства

Складові економічної 
безпеки бізнес-процесів 

підприємства

Соціальна відповідальність підприємства

Функціональні і ресурсні стратегії 
підприємства та імплементація соціально-
спрямованих практик у бізнес-процеси за 
основними етапами створення цінності

Стійкість підприємства та його сталий 
розвиток

Стейкхолдери, дотичні до підприємства

Рис. 1. Роль соціальної відповідальності у забезпеченні економічної безпеки бізнес- процесів 
підприємства

Джерело: розроблено автором.
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Створюючи цінності, підприємство є соціально відповідальним перед співробітни-
ками, акціонерами (власниками), споживачами, постачальниками, громадою [2; 3]. 
Економічні інтереси підприємства реалізуються в разі задоволення інтересів учасників 
економічних відносин у вигляді зростання прибутку, вартості, економії витрат тощо. 
Тим самим підприємство сприяє забезпеченню його економічної безпеки.

Головною метою забезпечення економічної безпеки бізнес- процесів підприєм-
ства є надання якісної, достовірної та релевантної інформації для управління його 
бізнес- процесами. При цьому соціальна відповідальність виступає контекстуальною 
складовою економічної безпеки бізнес- процесів підприємства. На рис. 1 відображено 
роль соціальної відповідальності у забезпеченні економічної безпеки бізнес- процесів 
підприємства.

Таким чином, можна дійти висновку, що впровадження принципів корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) під час формування функціональних і ресурсних 
стратегій компанії та імплементація соціально- спрямованих практик у бізнес- процеси 
за основними етапами створення цінності сприяє забезпеченню економічної безпеки 
бізнес- процесів підприємства та його стійкому розвитку.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Формування та оновлення матеріально- технічної бази підприємств є однією з ключо-
вих умов успішного їх функціонування та досягнення конкурентних переваг і стійкого 
економічного розвитку. Одним з обов’язкових елементів виробництва є основні засоби, 
від якості та структури яких залежить результативність та ефективність діяльності. 
Існує ряд проблемних питань, які уповільнюють впровадження високотехнологічного 
обладнання, стимулювання інвестицій в інноваційні розробки та форми забезпечення 
підприємств засобами виробництва, потребують вдосконалення механізми та інстру-
менти державного сприяння техніко- технологічному оновленню та інноваційному 
розвитку підприємств.

Залежно від виду виробничої діяльності, форми та організації виробничих процесів, 
розміру підприємств різняться можливості забезпечення та оновлення основних засо-
бів, а також спроможність використовувати сучасні інноваційні механізми постачання 
матеріальних ресурсів.

Вітчизняні науковці сьогодні готові запропонувати виробникам сучасну техніку 
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