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РЕФЕРАТ

     В тексті: сторінок 99, рисунків 36, формул 5, таблиць 18; використано

літературних джерел 36.

     В роботі розглянуті теоретико-методичні засади управління інноваційною

безпекою підприємства, досліджено сутність інноваційної безпеки як складової

економічної безпеки підприємства, її складові та чинники формування,

розглянуто особливості управління інноваційною безпекою підприємства в

сучасних умовах; проведено аналіз показників фінансово-господарської

діяльності підприємства з переробки молока, оцінку якості управління його

інноваційною безпекою; запропоновано вдосконалений інструментарій

стратегічного управління інноваційною безпекою промислового підприємства

Ключові слова:  інноваційна безпека, управління інноваційною безпекою,

інноваційний розвиток

       The paper considers the theoretical and methodological foundations of

managing the innovative security of an enterprise, explores the essence of innovative

security as a component of the economic security of an enterprise, its components

and formation factors, considers the features of managing innovative security of an

enterprise in modern conditions; the analysis of indicators of financial and economic

activity of the milk processing enterprise, the assessment of the quality of its

innovative safety management; improved toolkit for strategic management of

innovative safety of an industrial enterprise is proposed

Keywords:  innovative security, innovation security management, innovative

development


