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Мета і завдання: дослідження впливу впровадження інноваційних технологій на 

фінансово-економічну безпеку на основі аналізування наукових джерел та практики 

інноваційної діяльності підприємств. 

Об’єкт та предмет дослідження: механізм забезпечення фінансово-економічної 

безпеки шляхом впровадження інноваційних технологій на підприємствах. 

Методи та засоби дослідження. Для методики аналізу використовувалися 

абстрактно-логічний метод, методи порівняння, індукції й дедукції, комплексний підхід та 

методи системного аналізу. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Набуло 

подальшого розвитку формування механізму впливу інновацій на фінансово-економічну 

безпеку з метою забезпечення стійкого збалансованого розвитку підприємств. 

Результати дослідження. Фінансово-економічна безпека є складною 

багаторівневою системою, яка утворюється підсистемами, кожна з яких має власну 

структуру та механізми розвитку. До таких підсистем можна віднести: фінансову, 

інтелектуально-кадрову, техніко-технологічну, політико-правову, екологічну, силову[1]. 

На мікроекономічному рівні це зумовлює забезпечення певного фінансово-

економічного стану з метою захищеності фінансово-економічних інтересів, ресурсів та 

інтелектуального капіталу від загроз зовнішнього та внутрішнього середовища, 

забезпечення високої конкурентоспроможності технологічного потенціалу та ефективності 

використання ресурсів за кожним напрямом діяльності для перспектив економічного 

розвитку в поточному та довгостроковому періодах [2]. 

Актуальними управлінськими проблемами досі залишаються питання управління 

інноваційним розвитком підприємства та управління процесами забезпечення його 

фінансово-економічної безпеки. Сучасні умови діяльності та стійкого розвитку 

підприємств вказують на необхідність дослідження взаємозв‘язку інноваційних процесів та 

фінансово-економічного стану.  

Інноваційний потенціал підприємств формується завдяки фінансовим, 

інтелектуальним та матеріальним ресурсам. При чому фінансові ресурси є також джерелом 

формування інтелектуальних та матеріальних. Структура та рівень ефективності 

використання матеріальної та інтелектуальної складових впливає на фінансовий стан, 

фінансові результати та нарощення фінансової складової, як необхідного інвестиційного 

ресурсу для забезпечення подальшого розвитку підприємства. Інноваційний розвиток 

підприємства має забезпечуватись ефективним комплексним використанням всіх 

складових його потенціалу, проте вважається, що саме в умовах інноваційного розвитку 

інтелектуальна складова стає більш впливовою ніж матеріальна [3]. 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що, з одного боку, фінансово-

економічна безпека являється передумовою формування інноваційного потенціалу, а з 

іншого боку, ефективність впровадження інноваційних технологій (використання 

інтелектуальних та матеріальних ресурсів) впливає на фінансовий стан підприємства, 

тобто ці складові стають елементами економічної безпеки та утворюють системний 

позитивний зворотній зв'язок. Таким чином, низький рівень фінансової безпеки 
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унеможливлює інноваційний розвиток підприємств, а відсутність впровадження інновацій 

свідчить про високу загрозу появи фінансової кризи. Також спостерігається погіршення 

фінансового стану при неефективному впровадженні інноваційних технологій, що 

провокує появу ризиків фінансової кризи через технологічні інноваційні ризики 

(відсутність результату інноваційного процесу), організаційно-проектні ризики (зростання 

витрат на організацію інноваційного процесу), ринково-реалізаційні ризики (неефективна 

реалізація впроваджених інновацій споживачам). 

Погіршення фінансового стану можна пояснити тим, що початкова стадія 

інноваційно-інвестиційних процесів (особливо, у випадках реалізації масштабних 

інноваційно-інвестиційних проектів) у короткостроковому періоді призводить до 

зростання вартості майна в частині необоротних активів та запасів на фоні, як правило, 

зростання вартості позикового капіталу та витрат з його обслуговування, незмінного рівня 

або незначного зростання виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Це, в свою 

чергу, призводить до погіршення показників фінансової незалежності, оборотності та 

рентабельності капіталу, які враховуються майже у всіх відомих інтегральних моделях 

прогнозування банкрутства та заснованих на них підходах до оцінювання рівня фінансової 

безпеки підприємств [4]. 

Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем характеризується різного роду 

чинниками. Їх сукупність характеризується діями на об‘єкт управління, що у свою чергу 

призводить до порушення фінансово-економічної безпеки за умови відсутності 

інноваційного розвитку діяльності підприємства.  

Висновки. Забезпечення стійкого інноваційного розвитку є однією з цілей 

фінансово-економічної безпеки підприємств. Механізм забезпечення фінансово-

економічної безпеки шляхом впровадження інноваційних технологій на підприємствах, 

через наявний системний позитивний зворотній зв'язок між фінансовим станом та 

інноваційним потенціалом, несе в собі певні ризики для їх діяльності, але є одним з 

головних завдань та ключовим елементом стійкого розвитку у майбутньому. Таким чином, 

на сучасному етапі розвитку підприємств першочерговим завданням є формування дієвої 

системи фінансово-економічної безпеки, що має охоплювати питання діагностики, вибору 

оптимальних фінансових важелів та методів, а також обов‘язковий контроль за фінансово-

економічною діяльністю підприємства. 
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