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Методологія аналізу національної інвестиційно-інноваційної безпеки
Основною проблемою дослідження є розробка концептуальної бази для інвестиційноінноваційної безпеки, а також методологічного підходу до її оцінки, що дозволить
відслідковувати та виявляти загрози та забезпечувати бажану безпеку національної економіки.
Доведено, що інвестиційно-інноваційна безпека є багаторівневим явищем, яке складається з
наступних рівнів: світового, національного, корпоративного та домогосподарського.
Інвестиційно-інноваційна безпека визначається трьома складовими, а саме державною
безпекою на зовнішніх та внутрішніх ринках, безпекою підприємств (корпорацій) та окремих
домогосподарств, що потребує їх урівноваження. Розроблено методологічний підхід до
інтегрованої оцінки рівня інвестиційно-інноваційної безпеки, який включає в себе розробку
інтегрального показника у формі середнього геометричного 3 субпоказників, які включають в
себе окремі показники на національному, корпоративному і домогосподарському рівнях.
Результати використання цього методологічного підходу дозволяють створити передумови для
знаходження шляхів розвитку, прогнозування трендів та побудови сценаріїв для посилення
інвестиційної та економічної безпеки України.
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Основной проблемой исследования является разработка концептуальной базы для
инвестиционно-инновационной безопасности, а также методологического подхода к её оценке,
что позволит отслеживать и выявлять угрозы и обеспечивать желаемую безопасность
национальной экономики. Доказано, что инвестиционно-инновационная безопасность является
многоуровневым явлением, состоящим из следующих уровней: мирового, национального,
корпоративного и домохозяйственного. Инвестиционно-инновационная безопасность
определяется тремя составляющими, а именно государственной безопасностью на внешних и
внутренних рынках, безопасностью предприятий (корпораций) и отдельных домохозяйств, что
требует их уравновешивания. Разработан методологический подход к интегрированной оценке
уровня инвестиционно-инновационной безопасности, включающий в себя разработку
интегрального показателя в форме среднего геометрического 3 субпоказателей, включающих в
себя отдельные показатели на национальном, корпоративном и домохозяйственном уровнях.
Результаты использования данного методологического подхода позволяют создать
предпосылки для нахождения путей развития, прогнозирования трендов и построения
сценариев для усиления инвестиционной и экономической безопасности Украины.
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