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Що стосується забудов радянських часів, то вікна і стіни мають поганий 
тепловий опір, через що витрати на опалення залишаються високими. Мешканці 
таких квартир частіше за інших користуються субсидіями від держави. Сучасні 
багатоквартирні будинки набагато краще зберігають тепло та часто оснащені 
теплолічильниками для кожної квартири, завдяки чому мешканці мають можливість 
економити тепло.  

Загалом, оскільки впровадження енергоефективності призводить до 
впровадження суміжних реформ – ринку енергетики, житлового сектору, 
субсидіювання тощо, то для підвищення енергоефективності є потреба у 
раціональних підходах до енергозбереження, яке сьогодні виступає ключовим 
аспектом енергетичної незалежності країни.  
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Інноваційний потенціал підприємства являє собою один із найголовніших 

аспектів його розвитку. Від успішної реалізації такого потенціалу залежить 
результативність діяльності підприємства, зокрема, якість продукції, рівень прибутку 
иа конкурентоспроможність на ринку. При цьому, інноваційні процеси можуть 
піддаватись впливу дестабілізуючих факторів, які здатні ставити під загрозу 
ефективність втілення інноваційного потенціалу підприємства. 

Гурочкіна В. В. зазначає, що «посилення інноваційного потенціалу та 
активізація інноваційного розвитку знаходиться в прямій залежності від процесів 
забезпечення безпеки підприємства» [1]. Це свідчить про актуальність необхідності 
розробки системи формування безпеки інноваційної діяльності підприємства. 

Насамперед, необхідно визначити пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
та їх можливі вразливі місця; сформувати комплекс факторів, які можуть негативним 
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чином впливати на перебіг інноваційних процесів, тим самим заважаючи реалізації 
потенціалу підприємства, а саме – його інноваційного компонента. 

Почати варто з визначення факторів за місцем їх виникнення : зовнішніх і 
внутрішніх. І якщо на внутрішні фактори можна вплинути за допомогою прийняття 
певних управлінських рішень (включно з тими, що дозволяють запобігти виникненню 
таких факторів), то зовнішні фактори як складніше піддаються прогнозній оцінці, так 
і важче піддаються регулюванню з боку підприємства, тому, здебільшого, їх впливу 
важко уникнути, тож управлінські рішення мають бути направлені на розробку 
процедур адаптивної взаємодії та зниження рівня впливу таких факторів.  

Зокрема, науковці зазначають, що «пошук можливостей господарюючого 
суб’єкта протистояти зовнішнім загрозам шляхом раціональної реалізації ресурсів є 
одним із важливих завдань управління економічним потенціалом за динамічної 
ринкової та політичної кон’юнктури» [2]. 

Враховуючи природу виникнення окремих факторів, способи дії та діапазон 
наслідків (часовий, просторовий та ін.), комплексне вивчення зовнішніх та 
внутрішніх факторів дозволить найкращим чином дослідити їх, щоб запобігти їх 
виникненню або ж мінімізувати негативний вплив. При цьому, важливо брати до 
уваги як зовнішні, так і внутрішні фактори, оскільки вони однаковою мірою є 
суттєвими при організації інноваційної діяльності. 

Стратегія національної безпеки США зазначає, що економічна система потребує 
реформ, покликаних забезпечувати захист інновацій. При цьому, захист інноваційної 
бази національної безпеки вимагає заходів національного та міжнародного 
реагування, які виходять за рамки будь-якої окремої компанії, галузі, університету чи 
державних установ [3].  

Можна зазначити, що інноваційна безпека має формуватись комплексно : за 
допомогою розробки та впровадження регуляційних механізмів на макрорівні з боку 
держави, які б створювали сприятливі та безпечні умови для інноваційної діяльності 
підприємств, а також вживаннями заходів безпеки на мікрорівні, з урахуванням 
особливостей діяльності та інноваційних процесів конкретних підприємств.  

Таким чином, інноваційна безпека сприяє ефективній реалізації потенціалу 
підприємства, дозволяючи убезпечити цей процес від негативного впливу внутрішніх 
та зовнішніх факторів шляхом розробки системи їх прогнозного виявлення та 
створення комплексу відповідних дій та реакцій. 
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