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Активність інноваційних процесів та разом з цим наростання кількості 

можливих загроз у сучасних умовах господарювання обумовили необхідність 
виникнення категорії інноваційної безпеки. На сьогодні існує потреба у ефективній 
реалізації заходів, направлених на забезпечення відповідного її рівня. 

Факторами впливу на інноваційну безпеку, насамперед, є безпосередньо 
впровадження інновацій та результати їх функціонування у відповідній сфері 
діяльності. Зокрема, С. Ілляшенко зазначає, що у інноваційній діяльності є 
необхідним використання маркетингових інструментів, оскільки вони дозволяють 
адаптувати таку діяльність відповідно до мінливого середовища та визначити 
перспективні напрями розвитку [1]. 

На сьогодні маркетингові інновації являють собою не лише механізми 
задоволення потреб споживачів шляхом впровадження нових корисних якостей чи 
функцій продукту, але також і створення емотивних інструментів впливу на 
споживачів. Науковці зазначають, що «проведення екологізації виробництва має 
стати одним з найважливіших факторів при прийнятті рішень щодо вибору 
інвестиційних проектів для реалізації екологоорієнтованої інвестиційної політики, яка 
має забезпечити ефективне функціонування підприємств» [2]. 

Досить ефективним у просуванні продукції за допомогою емотивного впливу є 
маркування продукції, що базується на характеристиках екологічності виробництва, 
інноваційних підходах до складу продукції тощо. Воно орієнтоване на підтримку 
споживачами сучасної тенденції ведення здорового способу життя, відмови від 
експлуатації тварин, використання екологічних технологій та активно 
використовується у харчовій, легкій, парфумерно-косметичній промисловості, 
оскільки орієнтація на збереження екології останнім часом набула неабиякої 
суспільної підтримки.  

Маркетингові інновації стосуються не лише безпосередьно продукції, але також 
і засобів її просування. Мета таких інноваційних рішень – зацікавити споживача та 
викликати бажання придбати певний товар. Так, зараз активно використовуються 
наступні засоби: дрони, голограми; технології доповненої та віртуальної реальності, 
використання інтернет-платформ як безпосередньо для розміщення реклами, так і 
залучення інфлюенсерів та інше. 

Слід також зазначити, що для споживачів неабияке значення має імідж компанії. 
За останніми даними, до топ-5 найдорожчих брендів світу увійшли Apple, Google, 
Microsoft, Amazon та Facebook [3]. При цьому, до топ-5 інноваційних компаній 
потрапили Apple, Google, Amazon, Microsoft та Samsung [4], що дає змогу сформувати 
безпосередній зв’язок між інноваційною активністю та її впливом на імідж компанії. 
Варто згадати також той факт, що всі вони користуються значним попитом серед 
користувачів. 

Таким чином, маркетингові інновації мають безпосередній вплив на інноваційну 
безпеку та відіграють певну роль у її забезпеченні, а саме: 
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– відбувається стимулювання пошуку інноваційних рішень для вирішення 
актуальних завдань; 

– розробка та впровадження інноваційних рішень, покликаних вирішувати 
завдання збереження екології та покращення якості життя населення; 

– забезпечення конкурентоспроможності інноваційної продукції завдяки 
підтриманню провідних світових тенденцій на ринку;  

– відповідність актуальним потребам суспільства, що дає змогу уникнути 
морального застарівання продукції, забезпечити попит на інноваційний продукт та 
тим самим частково уникнути ризиків, пов’язаних із виходом такого інноваційного 
продукту як на внутрішній, так і на зовнішній ринок. 
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Ефективна робота підприємництва – це довгостроковий процес, що здійснюється 

з урахуванням економічної та правової ситуації в країні та проблем, які ставлять 
перешкоди для стабільної діяльності підприємств. Якщо проаналізувати національну 
законодавчу базу для підприємництва, можна стверджувати, що державне 
регулювання здійснюється в значних розмірах, але в нинішніх умовах 
господарювання не дає ефективного та результативного втручання у напрямі 
покращення роботи підприємницького бізнес-середовища. Така ситуація вимагає 
створення та введення ефективних механізмів державного регулювання, яке може 
стимулювати підприємницьку діяльність. 

Об’єктивність економічної потреби в координації підприємницької діяльності 
державним регулюванням, узагальнення бізнес-структур для досягнення загальної 
мети макроекономічного розвитку є дуже важливим. Досягнення цієї мети залежить 
від сумісності засобів та інструментів державного регулювання підприємницької 
діяльності. 


