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Анотація. Розглянуто проблеми інноваційної діяльності підприємства в системі управління 
фінансовою безпекою. Проаналізовано теоретико-методологічні положення і підходи до іннова-
ційної діяльності в системі управління фінансовою безпекою ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». 

Виявлено та обґрунтовано необхідність сутності, ролі та значення інноваційної діяльності в 
системі управління фінансовою безпекою підприємства і основних чинників, які на неї впливають, 
а також упровадження основних шляхів удосконалення інноваційної діяльності для забезпечення 
фінансової безпеки підприємства.
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Розглянуто необхідність інноваційного роз-
витку підприємств. Досліджено теоретико-ме-
тодологічні положення і підходи до інновацій-
ної діяльності в системі управління фінансовою 
безпекою ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». 
Аналізується визначення сутності, ролі і значен-
ня інноваційної діяльності в системі управління 
фінансової безпекою підприємства та основних 
факторів, що на неї впливають, і запровадження 
основних шляхів удосконалення інноваційної 
діяльності для забезпечення фінансової безпеки 
підприємства.

Визначено, що фiнaнсoвa безпека пiдпри-
ємствa — це фінансовий стан, за якого підприєм-
ство функціонує на підставі незалежності, кон-
курентоспроможності та захищеності його фі-
нансових інтересів і вчасно виявляти негативний 
вплив зoвнiшньoгo середoвищa та запобігти їм.

Наведено аргументацію щодо заходів з орга-
нізації інноваційної діяльності на  ПАТ «Харків-
ська бісквітна фабрика», які суттєво поліпшать 
якісниий рівень і результативність діяльності 

фабрики, що сприятиме створенню конкуренто-
спроможної продукції та збільшенню грошових 
надходжень від її впровадження; розширенню 
форми співпраці як із ринками України, так і з 
іншими державами; сприянню оновленню сис-
теми забезпечення, що надає можливість стати 
однією із провідних фабрик в Україні.

Підсумовуючи проведені теоретичні та прак-
тичні дослідження праць вітчизняних та інозем-
них учених-економістів, можна стверджувати, 
що проблема фінансової безпеки України має 
кардинальне значення не тільки в рамках сфери 
національної безпеки, а й розглядається в кон-
тексті економічного стану підприємств Украї-
ни. На фінансові інтереси будь-якого суб’єкта 
господарювання безпосередньо впливають зов-
нішні і внутрішні фактори, серед яких є ризи-
ки та загрози його фінансовій безпеці. Тому для 
протидії наявним і майбутнім загрозам першо-
черговим завданням виступає дослідження сут-
ності поняття фінансової безпеки, особливостей 
забезпечення фінансової безпеки підприємства.
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