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В умовах інтеграції економіки України у світовий економічний простір
першочергового значення набувають дослідження перспектив функціонування
підприємств різних форм власності, напрямів ефективного використання ними
фінансових ресурсів. У зв’язку з цим дедалі більшої актуальності набуває
проблема фінансово-економічної безпеки підприємств та її моніторинг, що
обумовлено посиленням конкурентної боротьби між підприємствами, нестачею
фінансових ресурсів для підтримання ліквідності їхньої діяльності, великою
кількістю збиткових і збанкрутілих підприємств, а також необхідністю
постійної адаптації до сучасних умов господарювання.
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здатності самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію, відповідно
до цілей корпоративної стратегії, в умовах невизначеного і конкурентного
середовища. Тобто фінансово-економічна безпека характеризується таким
станом підприємства, який забезпечує: фінансову рівновагу, стійкість,
платоспроможність і ліквідність підприємства в довгостроковому періоді;
потреби підприємства у фінансових ресурсах для стійкого розширеного
відтворення підприємства; достатню фінансову незалежність підприємства;
достатню гнучкість при ухваленні фінансових рішень; захищеність фінансових
інтересів власників підприємства.
Управління фінансово-економічною безпекою входить до загальної
системи управління безпекою підприємства, при цьому вона становить
найважливішу його функціональну підсистему, яка забезпечує реалізацію
управлінських рішень переважно в фінансовій сфері діяльності суб’єкта
господарювання.
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підприємства необхідна ефективна система управління фінансами, яка здатна
забезпечувати компроміс між інтересами розвитку підприємства, наявністю
достатнього рівня грошових коштів і забезпеченням платоспроможності
підприємства. У цьому випадку основними стратегічними цілями діяльності
підприємства є: максимізація прибутку; оптимізація структури капіталу і
забезпечення фінансової стійкості підприємства; забезпечення інвестиційної
привабливості підприємства; поліпшення конкурентних позицій підприємства
на ринку.
Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства є рушійним фактором
сталого розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання та
забезпечення його фінансово-економічної безпеки. З точки зору М. Давідова,
інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств – це складна динамічна
система, що ґрунтується на комплексі фінансово-економічних важелів і
стимулів, яка поєднує технологічні процеси та форми організації виробництва
на
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інноваційної діяльності підприємства, на думку цього дослідника, є пошук та
ефективне використання фінансових ресурсів для доведення наукових,
технічних ідей і розробок до конкретної продукції та технології, які мають
попит на ринку [1, c. 93].
З точки зору відтворювальної функції інвестиційний процес на
корпоративному рівні має дві задачі: забезпечувати заміщення спрацьованих
факторів виробництва й тим самим підтримувати стабільність надходження в
господарський обіг насамперед відтворювальних ресурсів, а також створювати
нові можливості росту й збільшення реального багатства. З точки зору
інноваційної функції завдання інші: підтримка життєздатності системи
вироблення та комерціалізації нововведень, а також «посилення» в кінцевому
продукті ефекту присутності знань як чинника виробництва. [2, c. 62]

На ефективність управління інвестиційною діяльністю на рівні окремого
підприємства впливають різноманітні чинники (рис.1).

Рис. 1. Фактори впливу на результативність інноваційно-інвестиційної
діяльності в контексті економічної безпеки підприємства [3, c. 194]
Сьогодні головним фактором економічного зростання є ефективні
інвестиції, які вкладено в інновації. У випадку їх відсутності зростає загроза
економічній безпеці як на мікро-, так і на макрорівні. Інвестиції в інноваційний
процес забезпечують структурну перебудову економіки на новій технологічній
основі і сприяють підвищенню її конкурентоспроможності. Інвестування в
інновації сприяє забезпеченню фінансово-економічної безпеки підприємства та
подальшому його сталому розвитку.
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