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Волощук Л.О., Крисенко А.В. Інноваційна та інтелектуальна 

безпека промислового підприємства як об’єкти управління в 
умовах його розвитку. 

Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад 
управління інноваційною безпекою промислового підприємства, 
яку виокремлено як окрему складову економічної безпеки 
промислового підприємства в умовах його розвитку. Узагальнено 
підходи до визначення інноваційної безпеки та уточнено її 
сутність. Обґрунтовано ключові чинники та складові інноваційної 
безпеки, серед яких пріоритетною визначена інтелектуальна 
безпека. Узагальнено визначення інтелектуальної безпеки 
підприємства та уточнено її сутність як об’єкта управління.  
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ления инновационной безопасностью промышленного предприя-
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роблематика забезпечення економічної 
безпеки останнім часом все більше 
пов’язується з проблематикою управління 
розвитком на різних рівнях. Те, що явища 

розвитку та безпеки відтепер неможливо 
розглядати відокремлено, зокрема, знайшло 
відображення й в останніх стратегічних 
документах країни, зокрема Стратегії сталого 
розвитку «Україна-2020». Розвиток промислових 
підприємств в сучасних умовах безпосередньо 
залежить від ступеню його інноваційності, що 
стосується всіх керованих підсистем, зокрема й 
підсистеми управління економічною безпекою. 
Запровадження інновацій в процесі розвитку 
промислового підприємства спричинює як 
додаткові можливості, так й додаткові ризики, що 
потребує активізації системи забезпечення 
економічної безпеки, також на інноваційних 
засадах.  

Вплив інновацій на досягнення цілей розвитку 
та забезпечення економічної безпеки обумовив 
виокремлення такого об’єкту управління як 
інноваційна безпека, що властивий макро-, мезо- 
та мікрорівням управління. Вибір промисловими 
підприємствами інноваційного шляху розвитку 
вимагає врахування в управлінні механізмів 
забезпечення інноваційної безпеки, що актуалізує 
питання формування теоретичного та методично-
прикладного підґрунтя управління інноваційною 
безпекою підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Окремі питання щодо інноваційної безпеки на 
різних рівнях управління висвітлюються в працях 
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Гордуновського О.М., Кириченко О.С., Коза-
ченко Г.В., Коренюка П.І., Краснощокової Ю.В., 
Кулаженко В.В., Максимової Т.С., Маслака О.О., 
Олейнікова О.О., Ревак І.О., Сухорукова А.І., 
Філиппової С.В, Шибіна А.В., Шлемко В.Т., 
Яремко Л.А. Водночас, досі не існує чіткого 
визначення сутності та змісту інноваційної 
безпеки як складової економічної безпеки 
промислового підприємства у взаємозв’язку з її 
іншими складовими, її чинників та відповідних 
об’єктів управління, майже не приділено уваги 
дослідженню проблематики забезпечення 
інноваційної безпеки в умовах розвитку 
промислового підприємства, які спричинюють 
особливі загрози та ризики. Адже розвиток та 
економічна безпека, як об’єкти управління, 
можуть бути конфліктуючими. Одним з ключових 
чинників розвитку підприємств, особливо 
інноваційного, є інтелектуальні ресурси (активи, 
капітал), що обумовлює й вагомість інтелект-
туальної складової в забезпеченні економічної 
безпеки. Втім, інтелектуальна безпека 
підприємства є досі недостатньо дослідженим 
явищем, а в більшості праць розглядається з 
позиції впливу кадрового складу та кадрової 
політики підприємства на забезпечення 
економічної безпеки без урахування взаємовпливу 
інтелектуальної складової на інноваційний 
розвиток та інноваційну безпеку. 

Метою статті є дослідження теоретичних 
засад управління інноваційною та інтелектуаль-
ною безпекою промислового підприємства в 
умовах його розвитку. Це зумовлює необхідність 
вирішення таких основних завдань роботи:  
 дослідити типові функціональні складові 

економічної безпеки підприємства, обґрунту-
вати доцільність виокремлення інноваційної 
безпеки як окремої складової та об’єкта 
управління; 

 визначити зміст інноваційної безпеки 
підприємства на основі систематизації та 
уточнення існуючих поглядів фахівців, 
наведених у наукових джерелах; 

 обґрунтувати ключові чинники та складові 
інноваційної безпеки промислового 
підприємства, які виступають об’єктами 
управління в умовах його розвитку; 

 обґрунтувати зміст інтелектуальної безпеки, як 
пріоритетної складової інноваційної безпеки 
підприємства, та уточнити її сутність та 
складові. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Теорія економічної безпеки підприємства 

почала формуватися у вітчизняному науковому 
просторі на початку 2000-х та останні роки 
демонструє бурхливий розвиток на тлі актуалізації 
забезпечення економічної безпеки на всіх рівнях 
управління. За це час вже сформувався її базовий 
категорійно-понятійний апарат, виокремилися 
основні підходи до визначення сутності та 
складових економічної безпеки підприємства як 

об’єкту управління, які, втім залишаються 
об’єктами наукової дискусії. Різні автори 
використовують різноманітні визначення еконо-
мічної безпеки підприємства, але більшість з них 
одностайні в тому, що керівництво підприємства 
повинне забезпечити ефективне використання 
ресурсів, задіяних для подолання загроз у 
досягненні цілей бізнесу, а також, що широкий 
спектр проблем, з якими пов’язана економічна 
безпека підприємства, потребує комплексного, 
системного їхнього розподілу на рівні складових. 

В межах найбільш розповсюдженого на даний 
час функціонального підходу до структуризації 
економічної безпеки підприємства визначають 
такі її типові складові: 
 фінансову – фінансові результати діяльності 

підприємства, які відображають його 
спроможність пристосовуватися до мінливих 
умов та факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища; 

 інтелектуально-кадрову, що містить два 
пов’язаних між собою напрямки забезпечення 
ефективної діяльності підприємства: кадрову, 
що стосується управління персоналом; 
інтелектуальну, що стосується аспектів, які 
визначають якість персоналу підприємства; 

 техніко-технологічну, що стосується аспектів, 
які визначають відповідність рівня технологій 
підприємства стандартам, а також наявність в 
підприємства потенціалу для подальшого 
розвитку; 

 інформаційну, яка охоплює аспекти, що 
формують інформаційне забезпечення 
прийняття рішення на підприємстві, якості 
наявної інформації; 

 екологічну, що охоплює всі аспекти діяльності 
підприємства і виробничого процесу, які 
спричиняють негативний вплив на навколишнє 
середовище та екологію, ступеню забезпечення 
екологічного контролю та ефективності витрат 
підприємства на природоохоронні заходи; 

 політико-правову, яка формує правове 
забезпечення діяльності підприємства, 
можливості адаптації підприємства до змін в 
законодавстві, державному управлінні, тощо; 

 силову, яка охоплює аспекти діяльності 
підприємства, що визначають фізичну безпеку 
його працівників, ступінь збереження майна 
від негативних впливів та захищеність 
інформаційних ресурсів підприємства [1]. 
Як видно, серед типових складових 

економічної безпеки підприємства інноваційна не 
зазначається, її окремі риси розкриті у 
інтелектуально-кадровій та техніко-технологічній 
складових. Водночас вважаємо доцільним 
виокремлення саме інноваційної безпеки як 
окремої та першочергової складової економічної 
безпеки та об’єкту управління. За сучасних умов 
головним вирішальним фактором забезпечення 
розвитку виступають інновації. Саме 
використання інновацій є ключовим чинником 
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досягнення довготривалої конкурентоспроможно-
сті, а відтак, й економічної безпеки [2]. 

В основі поняття інноваційної безпеки є термін 
«інновація». Поняття «інновація» в сучасній 
науковій літературі має значну кількість 
багатомірних визначень та інтерпретацій, що 
узагальнюючи можна визначити як: перетворення 
потенційного науково-технічного прогресу в 
реальний, який втілюється у нових продуктах чи 
технологіях [3]. У законодавстві України інновації 
визначено як новостворені (застосовані) і (або) 
вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва або 
соціальної сфери [4]. Для формування економічної 
безпеки підприємства важливим є інновації, які 
представлені винаходами, що приносять нові 
технічні досягнення, змінюють стан техніки, 
значно вдосконалюють виробничі процеси та 
якість кінцевих продуктів у контексті поступової 
заміни старої техніки і технології новітніми більш 
досконалими об’єктами [5]. Водночас, все більшої 
вагомості в процесах розвитку та забезпечення 

безпеки набувають управлінські інновації, 
спрямовані на підвищення якості та ефективності 
управлінських процесів. Так, серед головних цілей 
інновацій у сфері економічної безпеки 
підприємств визначають такі: визначення 
проблемних областей в системі забезпечення 
безпеки організації, вирішення яких вимагає 
інноваційних підходів; проектування і 
впровадження комплексних систем безпеки на 
основі сучасних досягнень науково-технічного 
прогресу; розробка сучасних програм і методик 
підготовки персоналу організації до сприйняття і 
застосування інноваційних технологій у сфері 
безпеки [6]. Втім сутність інноваційної безпеки 
розкривається не тільки в застосуванні інновацій в 
процесі забезпечення економічної безпеки, або в 
процесі діяльності – для забезпечення конкуренто-
спроможності, та, як наслідок, задовільного рівня 
безпеки, але й в захищеності від інноваційних 
ризиків, захисту результатів інноваційної 
діяльності підприємства. Дослідження змісту 
інноваційної безпеки, що визначається різними 
фахівцями (табл. 1), свідчить про відсутність 
чіткого та єдиного погляду на це явище, що й 
ускладнює його розуміння як об’єкту управління. 

 
Таблиця 1. Визначення поняття «інноваційна безпека підприємства» у наукових джерелах  

Автор, джерело Визначення 

Максимова Т.С. [7] 

Інноваційна безпека підприємства(безпека інноваційного розвитку)  послідовна, запланована, 
цілеспрямована, комплексна діяльність підприємства щодо зміни кожного з елементів бізнесу 
певного підприємства, спричинену попитом, обумовлену науково-технічним прогресом і спрямовану 
на діючу організаційну структуру, технологічні процеси, стиль і методи управління, виготовлену 
продукцію, джерела сировини й матеріалів, ринки збуту, документообіг та ін. 

Маслак О.О. [8] 
Інноваційна безпека підприємства  стан підприємства (регіону), що забезпечує формування умов для 
збільшення можливостей створення і комерціалізації інновацій, використання науково-
технологічного потенціалу та є результатом цілеспрямованої діяльності щодо впровадження 
інноваційної моделі розвитку в усіх аспектах господарювання. 

Яремко Л.А. [9] 
Інноваційна безпека підприємства (на регіональному рівні)  такий стан економічної, освітньо-
наукової, інформаційно-комунікаційної та зовнішньоекономічної сфер, що забезпечує інноваційний 
саморозвиток регіону. Під останнім розуміється постійне освоєння продуктивніших видів техніки й 
технологій, оновлення номенклатури товарів і послуг, розширене (якісне) відтворення робочої сили. 

Гавриш О.А. [10] 
Інноваційна безпека підприємства такий рівень розвитку інноваційних потужностей та потенціалу 
підприємства, що дозволяє досягти стану захищеності від внутрішніх та зовнішніх економічних 
загроз в умовах нестабільності національної економіки. 

Гордуновський О.М. 
[11] 

Інноваційна безпека підприємства – це досягнення стану високотехнологічного, стабільного, 
економічно ефективного забезпечення інноваціями економіки і соціальної сфери країни, а також 
створення умов для модернізації галузей виробництва, формування і реалізації політики стабільного 
соціально-економічного розвитку країни. 

Кулаженко В.В. [12] 

Інноваційна складова економічної безпеки підприємства – це система заходів безпеки підприємства, 
покликана:  
 забезпечувати широке використання інноваційних нововведень як при збуті та виробництві, так і 

на інших стадіях;  
 створювати інноваційно-сприятливий клімат як у процесі виробництва, так і у захисті 

підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Краснощокова Ю.В. 
[13] 

Інноваційна безпека підприємства – це процес забезпечення умов за яких нівелюється 
нейтралізується негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на стійкість й ефективність 
інноваційного процесу, що є основою незалежності, стійкості, ефективності та 
конкурентоспроможності підприємства в цілому. 

Кириченко О.С. [14] 

Інноваційна безпека підприємства – невід’ємна складова економічної безпеки підприємства, що 
забезпечує його збалансований, проактивний (запланований, та стратегічно визначений) 
інноваційний розвиток у всіх сферах діяльності, спрямований на максимально ефективне 
використання наявних та безпечне залучення додаткових інвестиційних ресурсів необхідних для 
забезпечення такого розвитку. 

Ісмаїлова Л.Р. [15] 

Інноваційна безпека підприємства – це комплекс заходів щодо формування та розвитку інноваційного 
потенціалу з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємств в сучасній економіці. 
Іншими словами, інноваційна безпека розглядається як функція організованої системи, що забезпечує 
збереження певної структури, підтримання режиму інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних 
програм і цілей. 

Джерело: Складено автором за матеріалами [7-15]. 
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Стан інноваційної безпеки розглядається як 
баланс результативності, що планується досягнути 
при запроваджені інноваційного проекту, та загроз 
пов’язаних з науково технічними розробками, 
станом технологій та технологічним рівнем на 
якому знаходиться підприємство та його готов-
ністю до втілення таких розробок та технологій.  

Так, на думку Краснощокової Ю.В. в 
інноваційній безпеці вирішальною умовою є 
дотримання та реалізація інтересів підприємства, а 
така безпека безпосередньо спрямована на 
формування необхідних та достатніх умов для 
збільшення можливостей створення та 
використання інновацій: продуктових, технолог-
гічних, економічних, організаційних та соціальних 
з метою розроблення та впровадження 
конкурентоспроможності продукції й технології 
на рівні світових стандартів [2]. Заслуговує на 
увагу точка зору Шкарлет С. щодо формування 
економічної безпеки підприємств засобами 
активізації їх інноваційного розвитку [17], в якій 
також розкривається змістовність інноваційної 
безпеки. Це актуалізує питання активізації 
інноваційної діяльності підприємства в загальній 
системі економічної безпеки підприємства. 

Як зазначає Лабунська С.В. «процеси 
впровадження інновацій у господарську діяльність 
підприємств напряму пов’язані з додатковими 
економічними ризиками, які призводять до 
зниження загального рівня показників 
економічної безпеки підприємства. З іншого боку, 
відсутність інновацій у діяльності підприємства 
сама виступає фактором неабиякого ризику та 
загроз для підприємства» [18]. 

Таким чином, інноваційна діяльність та 
розвиток можуть впливати на стан економічної 
безпеки підприємства як конструктивно, так й 
деструктивно – порушуючи стан економічної 
безпеки підприємства не лише за відсутності або 
неефективності інноваційної діяльності, але й 
внаслідок її успішності, що спричинює високі 
темпи економічного зростання підприємства та 
викликає обурення зовнішнього конкурентного 
середовища [2]. 

З точки зору захисного підходу інноваційна 
безпека може бути визначена як стан безпеки 
(захищеності від загроз та ризиків)в умовах 
інноваційної діяльності та інноваційного розвитку 
підприємства. З точки зору ресурсного підходу 
інноваційну безпеку можна визначити як такий 
стан ресурсів підприємства, за якого 
забезпечується його інноваційний розвиток у всіх 
сферах діяльності. Таке розуміння обумовлює 
вибір об’єктів управління в процесі забезпечення 
інноваційної безпеки, до яких в першу чергу 
відносяться складові потенціалу та чинники 
інноваційного розвитку, загрози та ризики 
інноваційної діяльності та інноваційного 
розвитку, а метою управління – стає 
збалансування між рівнем інноваційності та 
безпеки в процесі інноваційного розвитку 
підприємства. Водночас, інноваційна безпека стає 

елементом потенціалу інноваційного розвитку 
підприємства ефективне використання якого 
досягається за умов її задовільного рівня при 
здійсненні інноваційної діяльності.  

Отже, як об’єкт управління інноваційна 
безпека є комплексним та багаторівневим, де 
об’єкти управління нижчих рівнів визначаються її 
чинниками. Серед таких ключових чинників слід 
зазначити власне інноваційну діяльність, 
успішність якої в свою чергу залежить від 
інтелектуального потенціалу, як спроможності 
генерувати інноваційні знання та рішення, 
розробляти інноваційну продукцію, сприймати 
інновації тощо, та фінансового потенціалу, як 
спроможності фінансувати інноваційну діяльність, 
яка проявляється в показнику інноваційних витрат 
підприємства. 

Інтелектуальна безпека звичайно розглядається 
як окрема складова економічної безпеки 
підприємства, здебільшого ототожнюється з 
кадровою безпекою та безпосередньо не 
пов’язується з інноваційною. Водночас, 
пріоритетність інтелектуальної складової у 
забезпеченні інноваційного розвитку в сучасних 
умовах [2] обумовлює доцільність розгляду 
інтелектуальної безпеки як вирішальної складової 
інноваційної безпеки підприємства, де її 
змістовність має бути ширшою, ніж закладається у 
понятті ефективного управління персоналом (що є 
в основі кадрової безпеки).  

Таким чином, серед ключових складових 
інноваційної безпеки слід визначити 
інтелектуальну, що кореспондує з інтелекту-
альною складовою інноваційного розвитку [2], та 
виробничо-інноваційну, що втілює інноваційну 
діяльність безпосередньо у процесі виробництва, 
та віддзеркалюється, зокрема, у обсягах 
інноваційних витрат на технологічні (процесові) 
та продуктові інновації. Складові та чинники 
інноваційної безпеки промислового підприємства 
наведена на рис. 1. 

З визначених чинників інноваційна діяльність 
та інноваційні витрати є більш дослідженими, 
хоча огляд нормативних та наукових джерел 
свідчить, що їх сутність, зокрема як об’єктів 
обліку, є досі дискусійною [16]. 

Інтелектуальна безпека, як явище та об’єкт 
управління, є досі недостеменно дослідженою 
категорією у сучасному безпекознавстві. Як вже 
зазначалось вище, зазвичай вона ототожнюється з 
кадровою складовою розвитку, та, відповідно, 
економічної безпеки підприємства. Проте, 
зустрічаються й погляди фахівців, де за 
змістовністю інтелектуальна безпека 
ототожнюється з інтелектуальним потенціалом та 
інтелектуальним капіталом підприємства. На наш 
погляд такий підхід є більш виправданим, проте 
потребує подальшого розвитку. У табл. 2 
представлено визначення поняття «інтелектуальна 
безпека підприємства» наведені у різних наукових 
джерелах. 
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Рис. 1. Складові та чинники інноваційної безпеки промислового підприємства  
Джерело: Власна розробка автора 

 
Таблиця 2. Визначення поняття «інтелектуальна безпека підприємства» у наукових джерелах  

Автор, джерело Визначення 
1 2 

Марченко О.С. [19] 

Інтелектуальна безпека підприємства (з точки зору захисту кадрової складової)  це 
захищеність інтелектуальних ресурсів соціально-економічного розвитку, їх 
продукування, обміну, використання на макро- та мікроекономічних рівнях. 
Інтелектуальна безпека підприємства (з точки зору захисту інтелектуальної власності) 
 це захищеність знань як інтелектуальних ресурсів суспільства, що охоплює 
убезпечення працівників знань та їх інтелектуальної праці, інтелектуального продукту, 
інтелектуальної власності, інтелектуального капіталу. Основу інтелектуальної безпеки 
складають науковий і освітній потенціали суспільства, господарюючого суб’єкта, 
індивідуума. 

Міщенко С.П. [20] 

Інтелектуально-кадрова безпека підприємства  стан підприємства, при якому всі 
напрямки інтелектуально-кадрової роботи, сукупність принципів, методів, механізм 
управління персоналу направлені на виявлення, знешкодження, запобігання, 
відвернення та попередження загроз, небезпек і ризиків, що спрямовані на персонал та 
його інтелектуальний потенціал. 

Поскрипко Ю.А. [21] 

Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки підприємства – синтетична 
категорія економічної теорії, теорії управління персоналом, економіки праці, 
соціології, політології. ІКС економічної безпеки є уніфікованою категорією, яка 
виявляється на всіх рівнях від окремо взятого підприємства до національної економіки 
і відіграє домінуючу роль у системі безпеки компанії, оскільки ІКС первинна для 
інших її складових в будь-якій організації.  
Інтелектуально-кадрова складова включає в себе безпеку життєдіяльності, соціально-
мотиваційну безпеку, кар’єрну, професійну, адміністративну безпеку та розглядається 
як механізм запобігання негативним впливам на економічну безпеку підприємств 
через ризики і погрози, пов’язані з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і 
трудовими відносинами. 

Мандрик О.Я. [22] 

Інтелектуально-кадрова безпека підприємства  здатність підприємства досягати 
економічного зростання на основі застосування знань, вмінь, навичок, досвіду, 
пізнавальних та духовних здібностей своїх співробітників, їх інтелектуального рівня та 
інших складників в умовах мінливого середовища, що забезпечують стійкі темпи 
приросту наявного інтелектуального капіталу, а отже, й безпеки підприємства загалом. 
У цьому контексті інтелектуально-кадрова безпека охоплює п’ять складників: 
людський капітал, інтелектуальну власність, ринкові активи, структурні активи, 
соціальний капітал. Тобто, основою інтелектуально-кадрової безпеки є все те, що 
дасть змогу збільшити чи примножити вже наявні інтелектуальні ресурси з метою 
досягнення загальної безпеки підприємства. 

Чередниченко Н.В. [23] 

Інтелектуальна безпека – рівень володіння сучасними знаннями, впровадження 
новацій у розвиток персоналу, підвищення рівня професійних знань, навичок, умінь, 
стимулювання прояву ініціативи та здібностей шляхом створення гнучкої системи 
преміювання у відповідності з розвитком науково-технічного прогресу. 

Інноваційна безпека промислового 
підприємства, як функціональна 

складова економічної безпеки 

Інтелектуальна безпека Виробничо-інноваційна безпека 

Інтелектуальний капітал  
Інноваційна діяльність та інноваційні 

витрати підприємства 

Потенціал розвитку промислового 
підприємства 

Реалізація потенціалу промислового 
підприємства 
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Продовження таблиці 2 
1 2 

Лопнова Ш. [24] 

Інтелектуально-кадрова безпека підприємства – це складова економічної безпеки 
підприємства, яка має на меті виявлення, знешкодження, запобігання, відвернення та 
попередження загроз, небезпек і ризиків, які спрямовані на персонал та його 
інтелектуальний потенціал, і ті, які йдуть безпосередньо від нього, що повинно 
проявлятися в системі управління трудовими ресурсами та в кадровій політиці 
підприємства. 

Нагорна І.І. [25] 

Інтелектуальна складова економічної безпеки – складова, яка відповідає за збереження 
та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства, тобто охорону сукупності прав 
на інтелектуальну власність, а також на використання накопичуваних знань і 
професійного досвіду працівників підприємства. 

Костюк Ж.С. [26] 
Інтелектуально-кадрова безпека підприємства – складова економічної безпеки, яка 
відповідає за збереження та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства, 
ефективне управління персоналом. 

Джерело: Складено автором за матеріалами [19-27] 
 
Отже, переважна частина вчених серед 

складових економічної безпеки виділяють 
кадрову, спрямовану на забезпечення захищеності 
та здатності протистояти внутрішнім і зовнішнім 
чинникам, пов’язаних з персоналом. Однак, в 
умовах переходу на інноваційний розвиток 
інтелектуально-кадрова робота, спеціальні знання 
та комунікації стають ключовим фактором 
забезпечення економічного розвитку 
підприємства, його економічної безпеки. Як 
видно, як об’єкт досліджень та управління 
інтелектуальна безпека є напевно одним з самих 
дискусійних складових економічної безпеки 
внаслідок превалювання в її сутності та складі 
інтелектуальних чинників, а саме 
інтелектуального потенціалу та капіталу 
підприємства, поелементний склад яких досі є 
дискусійним у сучасній економічний науці.  

На думку Марченко О.С. [19] формування 
стійкого взаємовигідного взаємозв’язку між 
інтелектуальною та кадровою підсистемами 
підприємства сприятиме розробленню та 
впровадженню інноваційних заходів щодо 
забезпечення безпеки всіх складових економічної 
безпеки підприємства. Відповідно, складовими 
інтелектуальної безпеки є: 
 безпека інтелектуальних трудових ресурсів як 

носіїв знань це такий стан їх захищеності, що 
забезпечує ефективну реалізацію неявних 
індивідуальних і колективних знань у процесі 
діяльності суб’єктів господарювання, запобігає 
втратам знаннєвих ресурсів внаслідок 
опортуністичної поведінки працівників; 

 безпека нематеріальних активів як об’єктів 
права інтелектуальної власності фірми, до яких 
належать: майнові і немайнові права, об’єкти 
промислової класності, створена і накопичена 
фірмою база знань все це носії організаційних 
знань. Це стан їх захищеності від зовнішніх та 
внутрішніх загроз, пов’язаних з можливістю їх 
втрати, несанкціонованого копіювання, 
використання конкурентами, плагіату та ін.; 

 безпека інтелектуального капіталу як стан 
захищеності інвестицій фірми у знаннєві 
ресурси. У цьому контексті безпека 
інтелектуального капіталу є однією з форм 

інвестиційної безпеки фірми. Захист 
інтелектуального капіталу фірми це сукупність 
заходів щодо його збереження та ефективної 
реалізації; 

 безпека руху знань в організації, що охоплює 
створення, залучення, розповсюдження (дифу-
зію), оволодіння знаннями, перетво-рення, 
обмін, збереження, використання знань як їх 
об’єктивізація у продукції та послугах фірми; 

 кібербезпека захищеність інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). Кібер-
злочинність як використання новітніх ІКТ, 
спрямоване проти конфіденційності, цілісності 
і доступності комп’ютерних систем, мережі 
комп’ютерних даних, а також зловживання 
ними є загрозою інтелектуальній безпеці. Це 
правопорушення проти конфіденційності, 
цілісності та доступності комп’ютерних даних 
і систем; правопорушення, пов’язані з 
комп’ютерами; правопорушення, пов’язані із 
змістом; правопорушення, пов’язані з 
порушенням авторських та суміжних прав [19]. 
Втім слід зазначити, що в наведеному переліку 

має місце деякий «подвійний облік», адже поняття 
інтелектуального капіталу містить в собі й об’єкти 
права інтелектуальної власності, й інтелектуаль-
ний потенціал трудових ресурсів. Водночас, слід 
погодитись з прихильниками захисного підходу в 
тому, що інтелектуальна безпека – це, в першу 
чергу, стан захищеності інтелектуальних ресурсів 
підприємства, з уточненням, що саме цей стан 
дозволяє здійснювати трансформацію інтелектуа-
льних ресурсів в інтелектуальний потенціал та 
надалі капітал в процесі розвитку підприємства, 
зокрема інноваційного.  

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, 
що в сучасних умовах розвитку саме інноваційна 
безпека повинна розглядатись як визначальна 
складова економічної безпеки інноваційно-актив-
ного промислового підприємства, а інтелектуа-
льна безпека – у безпосередньому зв’язку з інно-
ваційною, адже саме інтелектуальна складова є 
однією з пріоритетних у забезпеченні розвитку та 
економічної безпеки промислового підприємства в 
умовах сучасної інноваційної та знаннєвої еконо-
міки.  
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Висновки 
Отже, в ході досліджень обґрунтовано, що 
інноваційна безпека підприємства є однією з 
ключових складових економічної безпеки в 
сучасних умовах, що може бути визначена як стан 
захищеності від загроз та ризиків в умовах 
інноваційної діяльності та інноваційного розвитку 
підприємства, та такий стан ресурсів 
підприємства, за якого забезпечується його 

інноваційний розвиток у всіх сферах діяльності. 
Інтелектуальна безпека є пріоритетною складовою 
інноваційної, уособлюючи в собі стан захищеності 
інтелектуальних ресурсів підприємства, що 
дозволяє здійснювати трансформацію 
інтелектуальних ресурсів в інтелектуальний 
потенціал та надалі капітал в процесі 
інноваційного розвитку підприємства. 

 
Abstract 

 
The article studies the theoretical bases of innovation security of industrial company. Determined that 

through the typical components of economic security the innovation one is not mentioned, and its individual 
features disclosed in the intellectual, human and technical and technological components. The necessity of 
isolating the innovative security as a separate component of economic security and object of management is 
grounded. Approaches to determining the innovative safety are overviewed and its essence is clarified, is 
revealed not only in the application of innovation in ensuring economic security, but also protection from the 
risks of innovation, protection of innovation of enterprise. Grounded key factors and components of the 
innovative security, which include intellectual, which corresponds with the intellectual component of innovative 
development, and production and innovation that embodies innovation directly in the production process, and is 
reflected in particular in the scope of innovation costs. The definition of enterprise’ intellectual security is 
overviewed and its essence as such a state of security of business intelligence is specified, in which the possible 
transformation of the intellectual resources into the intellectual potential and then into the intellectual capital in 
the innovative development of industrial enterprises. Summed up that in the present conditions the innovative 
security should be seen as a defining component of economic security of innovation-active industrial enterprises, 
and intellectual security – in direct connection with the innovation, that defines their priority as facilities of 
management in the development of the enterprise. 
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