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Сучасний стан економіки України характеризується швидкими змінами
умов функціонування підприємства, загрозами його фінансовим інтересам з
боку окремих суб'єктів господарювання, високим рівнем фінансових ризиків.
Тому важливим завданням щодо забезпечення життєздатності підприємства є
гарантування його фінансово-економічної безпеки.
Дослідження наукових результатів багатьох вчених показують, що
поняття фінансово-економічної безпеки немає однозначного тлумачення. У
більшості наукових досліджень фінансова та економічна безпека підприємства
розмежовуються [1].
Під час дослідження сутності економічної безпеки застосовують декілька
підходів та розглядають їх на різних рівнях: національному, регіональному,
галузевому, а також на рівні підприємства. Перший підхід визначає економічну
безпеку як складову національної безпеки; другий – як стан економіки; третій –
як сполучення або сукупність умов і факторів, що забезпечують певний
необхідний рівень економічного розвитку країни; четвертий – як якісний стан
сукупності основних факторів суспільного виробництва [2, с. 123].
Фінансову безпеку дослідники визначають як складову економічної
безпеки на усіх рівнях. Як відомо, між економічною і фінансовою діяльністю
господарюючих суб’єктів існує тісний взаємозв’язок. Тому до наукового обігу
увійшло поняття фінансово-економічної безпеки підприємства, що підкреслює
взаємозалежність його економічної та фінансової діяльності.
Як зазначають автори, поняття «фінансово-економічної безпеки» є
складним і потребує комплексного, системного підходу до розуміння своєї
сутності та створення системи управління фінансово-економічною безпекою

підприємства [3, с. 43]. Трактування поняття «фінансово-економічна безпека»
представлено в табл. 1.
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функціонування та створення умов для подальшого фінансово-економічного
розвитку шляхом попередження внутрішніх і зовнішніх загроз [4].
Таблиця 1
Узагальнення визначень дефініції «фінансово-економічна безпека»
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Визначення
Стан захищеності ресурсів підприємства та
інтелектуального потенціалу від наявних та
потенційних загроз зовнішнього і
внутрішнього середовища його
функціонування, який характеризується
високими фінансовими показниками
діяльності та перспективою економічного
розвитку в майбутньому
Такий фінансово-економічний стан
підприємства, який забезпечує захищеність
його фінансово-економічних інтересів від
внутрішніх і зовнішніх загроз та створює
необхідні фінансово-економічні передумови
для стійкого розвитку в поточному та
довгостроковому періодах
Фінансово-економічна безпека підприємства
трактується одночасно з двох позицій –
статичної (як результат діяльності
підприємства на певну дату) та динамічної
(розвиток підприємства в умовах фінансовоекономічної безпеки у короткостроковій та
довгостроковій перспективі)
Результат комплексу складових,
орієнтованих на усунення фінансовоекономічних загроз функціонування та
розвитку підприємства і забезпечення його
фінансової стійкості й незалежності, високої
конкурентоспромо-жності технологічного
потенціалу, оптимальності та ефективності
організаційної структури, правового захисту
діяльності, захисту інформаційного
середовища, комерційної таємниці, безпеки
персоналу, капіталу, майна та комерційних
інтересів
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Результат комплексу складових,
орієнтованих на усунення фінансовоекономічних загроз функціонування,
захисту інформаційного середовища,
комерційної таємниці, безпеки персоналу,
майна та комерційних інтересів
Захищеність потенціалу підприємства у
різних сферах діяльності від негативної дії
зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих
або непрямих загроз, а також здатність
суб’єкта до відтворення; стан і здатність
фінансово-економічної системи протистояти
небезпеці руйнування її оргструктури і
статусу, а також перешкодам у досягненні
цілей розвитку

У жодному з наведених в табл. 1 визначень не береться до уваги
інноваційна діяльність. Інновації відіграють значну роль у процесах
функціонування та розвитку підприємств. Багатогранність прояву інновацій у
економічних відносинах, їхній результативний вплив на економічні процеси на
підприємстві та загалом у національній економіці диктує необхідність
поглибленого дослідження проблеми управління інноваційним розвитком [5, с.
68]. У найбільш загальному вигляді проблема використання інновацій у
стратегічному забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства
залежить від фінансування та інвестування в інноваційний розвиток
підприємств.
Для
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підприємства варто врахувати вплив інновацій та розробити ефективний
механізм інноваційного розвитку підприємства у системі управління його
безпекою. Основою інноваційного процесу та особливостей його впливу на
економічну безпеку є створення та освоєння нових технологій, що створюються
на основі фундаментальних досліджень. Тому підприємство повинно розробити
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результаті реалізації яких досягається інноваційна безпека, що є складовою
фінансово-економічної безпеки підприємства в цілому.
Інновації можна також розглядати і як вкладення інвестиційного капіталу
в
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підприємницькій діяльності. Інноваціям передує науково-виробнича діяльність,
пов'язана з появою нововведення [6, с. 191].
Таким чином, стверджуємо, що найважливішою метою діяльності
підприємства є створення інноваційної безпеки підприємства, шляхом
інвестування, яка є складовою його інноваційного розвитку та через
формування механізму і особливостей впливу інновацій складає ефективну
систему фінансово-економічної безпеки діяльності підприємства.
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