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1. Мета і завдання дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічний та інноваційний 

менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» виступає надання 
здобувачам вищої освіти знань та вмінь стосовно теоретично-методологічних 
засад стратегічного та інноваційного менеджменту в сфері фінансово-
економічної безпеки в сучасних економічних умовах. 

Завданнями дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у 
сфері фінансово-економічної безпеки» є: вивчення змістовної сутності та 
значення стратегічного менеджменту в процесі забезпеченні розвитку системи 
фінансово-економічної безпеки організації; опанування методами та 
прийомами стратегічного аналізу організації в контексті забезпечення 
фінансово-економічної безпеки організації; розуміння процесу стратегічного 
планування та прогнозування; формування базису теоретичних знань та 
практичних вмінь щодо розробки стратегії забезпечення фінансово-економічної 
безпеки організації з врахуванням смарт-спеціалізації; опанування навичок 
щодо обґрунтовування і застосування інноваційних підходів в управлінні 
фінансово-економічною безпекою організації; формування знань щодо ролі та 
місця інноваційного менеджменту в системі стратегічного управління 
господарською діяльністю; опанування процесом розробки стратегії управління 
інноваційною діяльністю в сфері фінансово-економічної безпеки; отримання 
знань щодо особливостей забезпечення економічної безпеки для інноваційно-
інтегрованих структур; отримання навичок щодо визначення оптимальних 
моделей стратегічного управління в системі економічної безпеки підприємства; 
вміння діагностувати та оцінювати стан забезпечення економічної безпеки 
інноваційної діяльності,  здійснювати моніторингу та оцінку реалізації стратегії 
управління інноваційною діяльністю; отримання знань щодо інформаційного 
забезпечення інноваційного менеджменту в сфері фінансово-економічної 
безпеки. 

 
2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати:  

Загальні компетентності 
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
ЗКЗ. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
ЗК 8. Здатність до критичного аналізу подій, явищ і процесів; 
ЗК 9. Здатність адаптуватися до нових ситуацій;  

Спеціальні компетентності 
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 
та міжнародних стандартів; 



СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 
за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 
організації; 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

СК11. Здатність використовувати на практиці сучасні теорії та методи 
управління фінансово-економічною безпекою підприємств. 

СК12. Здатність розробляти стратегічні, оперативні і поточні заходи з 
управління фінансово-економічною безпекою. 

СК14. Здатність ефективно здійснювати пошук засобів протидії загрозам 
та ризикам у сфері фінансово-економічної безпеки. 

СК 15. Здатність реалізовувати інноваційні підходи до управління 
фінансово-економічною безпекою суб’єктів в умовах інтеграційних та 
глобалізаційних процесів.  

СК 16. Здатність до організації безпеки соціально-економічних систем та 
кадрового складу. 

СК 17. Здатність застосовувати інструменти інформаційного та обліково-
аналітичного забезпечення управління економічною безпекою в умовах 
цифровізації економіки. 

Програмні результати навчання 
ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи 
їх вирішення; 

ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 
розрізах; 

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність; 

ПРН14. Вміти визначати пріоритетні напрями забезпечення фінансово-
економічної безпеки, приймати ефективні управлінські рішення в умовах 
посилення процесів інтеграції та глобалізації; 

ПРН15. Здійснювати розробку стратегії фінансово-економічної безпеки, 
проектування процесів забезпечення фінансово-економічної безпеки, 
прогнозування їх результатів із застосуванням інноваційних підходів; 

ПРН16. Здійснювати планування, розроблення та впровадження 
нововведень у сфері управління ризиками та загрозами фінансово-економічній 
безпеці. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 



При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 
 
 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Завдання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади стратегічного менеджменту в сфері фінансово-
економічної безпеки. 

1 Тема 1. Теоретичні основи 
стратегічного управління фінансово-
економічною безпекою підприємства. 
Сутність та значення стратегічного 
управління фінансово-економічною 
безпекою  підприємства. Система 
стратегічного управління господарською 
діяльністю. Методи та принципи 
стратегічного управління.  Формування 
цілей стратегічного управління та його 
основні етапи.  Переваги стратегічного 
підходу до управління  фінансово-
економічною  безпекою підприємства. 

16 

Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань. Теми 
для опрацювання:  
1. Необхідність розробки стратегії 
підприємства на певному етапі 
еволюційного розвиту системи 
планування та її суть. 
2. Види стратегій фінансово-
економічної безпеки та їх 
декомпонування. 
3. Процес і етапи формування 
стратегічного плану на підприємстві. 
4. Організація розробки стратегії 
фінансово-економічної на 
підприємстві. 
 

2 Тема 2. Стратегічний аналіз фінансово-
економічної безпеки підприємства. 
Теоретико-методичні основи 
стратегічного аналізу  фінансово-
економічної безпеки  підприємства. Етапи 
здійснення стратегічного аналізу 
фінансово-економічної безпеки 
підприємства. Методологія стратегічного 
аналізу фінансово-економічної безпеки 
підприємства. SWOT-аналіз як метод 
виявлення й якісного оцінювання рівня 
загроз фінансово-економічній безпеці 
підприємства. Стратегічний баланс 
потенціалу забезпечення безпеки 
підприємства. Портфельний аналіз у  
розробці стратегій забезпечення безпеки 
підприємства. Вибір та реалізація 
стратегії забезпечення безпеки 
підприємства. 

16 

Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань. Теми 
для опрацювання:  
1. Діагностика і прогнозування 
сильних та слабких сторін 
зовнішнього середовища 
підприємства в контексті фінансово-
економічної безпеки. 
2. Система стратегій 
економічної безпеки підприємства. 
3. Система методів 
стратегічного аналізу економічної 
безпеки підприємства. 
4. Формування портфеля 
бізнесів в безпекоорієнтованому 
менеджменті. 
 



3 Тема 3. Особливості роботи з 
стейкхолдерами в сфері фінансово-
економічної безпеки підприємства. 
Сутність і понятійний апарат теорії 
зацікавлених сторін (стейкхолдерів). 
Підходи до класифікації ключових 
стейкхолдерів. Основні області 
дослідження стейкхолдерів та 
особливості аналізу. Врахування інтересів 
стейкхолдерів у процесі управління 
діяльністю підприємства. 

14 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Стейкхолдер-орієнтований 
підхід до забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств. 
2. Координування вигоди 
стейкхолдерів з метою забезпечення 
безпеки діяльності в стратегічній 
перспективі. 
3. Методологія оцінювання 
економічної безпеки стейкхолдерів 
підприємства. 
4. Роль комунікаційного 
інструментарію стратегії 
корпоративної соціальної 
відповідальності для розбудови 
ефективного діалогу зі 
стейкхолдерами.  
 

4 Тема 4. Стратегічне прогнозування та 
планування діяльності підприємства в 
контексті забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства.  
Прогнозування в стратегічному 
управлінні фінансово-економічною 
безпекою. Процес стратегічного 
планування в безпекоорієнтованому 
менеджменті. Визначення стратегічних 
цілей розвитку на засадах смарт-
спеціалізацій  в умовах децентралізації. 

14 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Формування системи стратегічного 
планування і прогнозування в 
організації. 
2. Соціально-економічне 
прогнозування як превентивний 
інструмент зміцнення економічної 
безпеки. 
 
 

5 Тема 5. Стратегії забезпечення 
фінансово-економічної безпеки 
підприємства.   
Суть та принципи розробки стратегії 
забезпечення фінансово-економічної 
безпеки  підприємства. Способи 
розроблення стратегії забезпечення 
фінансово-економічної безпеки  
підприємства. Стратегічна піраміда 
підприємства. Конкурентні стратегії 
підприємства. Види стратегічного 
менеджменту безпеки підприємства. 

16 

Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань. Теми 
для опрацювання:  
1. Вибір стратегії розвитку 
підприємства в контексті його 
економічної безпеки.  
2. Інноваційний розвиток як 
елемент стратегічного забезпечення 
системи управління фінансово-
економічною безпекою підприємства. 
3. Роль фінансово-економічної 
безпеки у стратегічному розвитку 
підприємницьких структур. 
4. Маркетингова стратегія як 
інструмент фінансово-економічної 
безпеки. 
5. Проблеми стратегічного 
планування фінансово-економічної 
безпеки на підприємствах. 

6 Тема 6. Моделі стратегічного 
управління в системі економічної 
безпеки підприємства 
 Характеристика та основні моделі 
побудови стратегічного управління в 
системі безпекоорієнтованого 
менеджменту. Збалансована система 
показників. Практична реалізація ЗСП у 
системі економічної безпеки 
підприємства  Організаційна система 
управління Рамперсада  в системі 
безпекоорієнтованого менеджменту. 

14 

Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань. 

Змістовий модуль 2.  Інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки 



7 Тема 7.  Інноваційні процеси в системі 
фінансово-економічної безпеки. 
Сутність інноваційного процесу в системі 
фінансово-економічної безпеки 
підприємств та його об'єкти. Основні 
принципи інноваційного забезпечення 
системи фінансово-економічної безпеки. 
Цілі та завдання. Об'єктивні та 
суб'єктивні фактори, що впливають на  
інноваційний процес у сфері фінансово-
економічної безпеки. Модель 
інноваційного процесу у сфері 
економічної безпеки. Роль і завдання 
маркетингу на етапах інноваційного 
процесу в системі безпекорієнтованого 
менеджменту.   

16 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Інноваційна політика в 
контексті стратегії фінансово-
економічної безпеки підприємства. 
2. Концепція побудови системи 
економічної безпеки підприємства в 
процесі інноваційної діяльності. 
3. Організація фінансово-
економічної безпеки бізнес-процесів 
інноваційного розвитку підприємства. 
4. Фінансове забезпечення 
інноваційного процесу у сфері 
національної безпеки. 
5. Чинники забезпечення 
економічної безпеки в процесі 
інноваційного розвитку 
підприємництва. 

8 Тема 8. Стратегічне управління 
інноваційною діяльністю в сфері 
фінансово-економічної безпеки 
підприємства 
Стратегії управління інноваційною 
діяльністю у сфері фінансово-економічної 
безпеки: суть і види. Структура стратегії 
інноваційної діяльності в системі 
фінансово-економічної безпеки. 
Формування та реалізація стратегії 
управління інноваційною діяльністю у 
сфері фінансово-економічної безпеки 
Забезпечення економічної безпеки 
функціонування інноваційно-
інтегрованих структур. 

14 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Інноваційні стратегії 
формування фінансово-економічної 
безпеки підприємств. 
2. Інноваційна праця як 
інструмент забезпечення стратегічної 
економічної безпеки інноваційних 
проектно-орієнтованих підприємств. 
3. Інноваційні промислові 
кластери як стратегічна основа 
системоутворюючих елементів 
безпеки розвитку підприємств. 
4. Вибір стратегії інноваційного 
безпекового розвитку підприємств. 

9 Тема 9. Механізм оцінки та 
діагностики економічної безпеки 
інноваційної діяльності  
Сутність та види загроз економічній 
безпеці інноваційної діяльності. Методи 
аналізу загроз економічній безпеці 
інноваційної діяльності. Методика оцінки 
та діагностування економічної безпеки 
інноваційної діяльності.  
 

14 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Ризики стратегічних рішень у 
сфері фінансово-економічної безпеки 
публічно-приватного партнерства 
2. Оцінка системи державного 
регулювання інвестиційно-
інноваційного забезпечення 
економічної безпеки.  
3. Інноваційно-інвестиційна 
безпека: сучасні виклики та загрози. 
4. Аналіз загроз економічній 
безпеці держави при здійсненні 
інноваційного розвитку. 
 

10 Тема 10. Механізм управління 
економічною безпекою на підприємстві 
в системі інновацій  
Пріоритетні напрями організації 
економічної безпеки на підприємстві в 
системі інновацій. Основні складові 
механізму управління системою 
економічної безпеки інноваційної 
діяльності. Контролінг як засіб 
забезпечення системи економічної 
безпеки підприємства. Використання 
послуги аутсорсингу для організації 
економічної безпеки на підприємстві. 
Інформаційне забезпечення інноваційного 
менеджменту у сфері фінансово-
економічної безпеки. Система 

16 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Формування механізму 
стратегічного розвитку фінансово-
економічної безпеки підприємства. 
2. Стратегічний моніторинг в 
системі забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства. 
3. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення управління фінансово-
економічною безпекою. 
4. Провідні методи та 
інструменти стратегічного 
моніторингу фінансово-економічної 
безпеки підприємств. 



моніторингу забезпечення системи 
фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 

 Разом 150  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 60 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 30 балів, другий рубіжний контроль – 30 балів; 40 
балів виносяться на іспит.  По поточному контролю здобувач може набрати 
бали за активність на лекційних та практичних заняттях,  виявлення рівня 
підготовки здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, 
презентації індивідуальних завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати 
навчальної роботи здобувача протягом семестру. 

Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 

значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 

творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-

програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 
системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового 
матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 
постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 
контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач, який: 



- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному 
для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але 

під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 
професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 

програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
 

6. Рекомендовані джерела інформації: 
Основні 

1. Птащенко Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку 
системи економічної безпеки підприємства: [навчальний посібник].Київ: 
«Центр учбової літератури», 2018. 320 с. 

2. Управління фінансово-економічною безпекою / [В.О. Онищенко, 
Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора]; за заг. ред. В.О. Онищенка та 
Г.В. Козаченко. Полтава : ПолтНТУ, 2018. 530 с.  



3. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-
економічної безпеки : підручник / О. М. Тридід, Г. М.Азаренкова, К. В. Орєхова 
та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда ; канд. екон. наук, доц. К. В. 
Орєхової. Київ : УБС НБУ, 2015. 815 с. 

4. Вівчар О.І. Безпека бізнесу. Тернопіль: ФОП Шпак В.Б., 2019. 277 
с.  

5. Небава М. І., Міронова Ю.В. Економічна безпека підприємства. 
Вінниця : ВНТУ, 2017. 73 с.  

6. Управління інноваційною складовою економічної безпеки : 
монографія : у 4-х т. / за ред. д. е. н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), 
к.е.н., доцента Школа В. Ю., к. е. н. Щербаченко В. О. Суми : Триторія, 2017. Т. 
І. : Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної 
безпеки. 464 с. 

7. Економічна та майнова безпека бізнесу / Б.М. Андрушків, Л.Я. 
Малюта. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 180 с. 

8.   Економічна безпека підприємства: [підручник]/ А.М. Дідик та ін. 
Львів: НУ «Львівська Політехніка», ТзОВ «Видавнича група «Бухгалтери 
України», 2019. 624 с.  

9. Sennewald C., Baillie C. Effective Security Management. 7th Edition. 
Amsterdam: Elsevier Inc., Butterworth-Heinemann, 2020. 424 p. 
https://doi.org/10.1016/C2017-0-01734-2  

10. Vellani K., Strategic Security Management: A Risk Assessment Guide 
for Decision Makers. Boca Raton: CRC Press, 2019. 300 p. 
https://doi.org/10.4324/9780429506611 

11. Goździewicz W, Gutkowski C., Tabansky L., Siudak R. (2017) Security 
through innovation. Cybersecurity sector as a driving force in the national economic 
development/ Skokowski D. (Ed.) The Kosciuszko Institute. https://ik.org.pl/wp-
content/themes/ik/report-img/security-through-innovation.pdf  

Додаткові 
1. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : монографія 

/ [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Т. І. Решетняк та ін.]; за заг. ред. А. П. 
Наливайка, О. М. Гребешкової. Київ: КНЕУ, 2017. 418 с.  

2. Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний менеджмент: навч. 
посіб. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. 155 с 

3. Копитко М. І. Управління інноваціями: навчальний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни у схемах і таблицях. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 
292 с. 

4. Економічна безпека підприємства. Електрон. навч. посібник/ уклад. 
М.І. Небава, Ю.В. Міронова. Вінниця: ВНТУ, 2017. 75 с.  

5. Івченко Є.А.Трансформації системи економічної безпеки 
підприємства: монографія. Сєвєродонєцк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. 420 с.  

6. Онищенко О.В. Козаченко Г.В., Онищенко С.В., Завора Т.М. 
Управління фінансово-економічною безпекою: підручник / за заг.ред. О.В. 
Онищенка та Г.В. Козаченко. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 530 с.  

7. Кавун С. В. Система економічної безпеки: методологічні та 
методичні засади. Х.: ХНЕУ, 2016. 299 с. 



8.  Сумець О. М. Стратегічний менеджмент : підручник / МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременч. льот. коледж. Харків : 
ХНУВС, 2021. 208 с. 

9. Інноваційний розвиток підприємства: навч.посіб./Пугач А.М.  та ін. 
Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2018. 348 с.  

10. Мельник С. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: 
теорія, методологія, практика: монографія. Львів: «Растр-7», 2020. 384 с.  

11. Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти: навч. 
посіб. / кол.авт. [Резворович К. Р. (кер.), Юнін О. С., Круглова О. О0. та ін.] 
Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. 195 с.  

12. Соломіна Г.В.Забезпечення фінансово – економічної безпеки 
підприємництва: навчальний посібник.  Дніпро: Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 2018. 234 с. 

13. Організація та управління системою економічної безпеки 
підприємства: навчально-методичний посібник / З. Б. Живко та ін.; за ред. З.Б. 
Живко. Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2019. 120 с. 

14. Микитюк П.П., Брич В.Я., Шкільняк М.М., Микитюк Ю.І. 
Інноваційний менеджмент: підруч. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2019. 518 с.  

15. Безгін К. С. Клименко Ю.М. Управління інноваціями: Навчальний 
посібник / Заг. ред. К.С. Безгіна. Вінниця: ДонНУ, 2017. 207 с. 

16. Левченко О.М., Левченко А.О. Немченко Т.А.  Захист комерційної 
таємниці в контексті стратегічного  управління економічною безпекою 
організації в умовах цифровізації економіки. Центральноукраїнський науковий 
вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. Кропивницький : ЦНТУ, 2021. Вип. 7 
(40). С. 20-30 https://doi.org/10.32515/2663-1636.2021.6(39).20-30 

17. Левченко О. М., В’юник О. В. Механізми активізації 
зовнішньоекономічної діяльності інноваційно-інтегрованих структур. 
Центральноукраїнський науковий вісник . Економічні науки. 2020. Вип. 5. С. 
152-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2020_5_16. 

18. Левченко О.М., Ткачук О.В., Царенко І.О. Соціально-економічні 
передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації. 
Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2018.  №1(68).  С. 37-46. 
http://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/1012  

19. Левченко О.М., Музиченко А.С.  Сучасний інструментарій 
менеджменту в умовах інноваційних змін. Центральноукраїнський науковий 
вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. Кропивницький : ЦНТУ, 2021.  Вип. 7 
(40).С. 150-155  http://economics.kntu.kr.ua/archive/7(40)/40_Levchenko2.html  

 
Інформаційні ресурси 

 
1. Сайт Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/  
2. Сайт Національного банку України.  URL:  www.bank.gov.ua    
3. Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг.  URL: http://nfp.gov.ua 
4. Державна служба статистики. URL:  http://www.ukrstat.gov.ua 



8. Кабінет міністрів України.  URL:  http://www.kmu.gov.ua 
9. Міністерство фінансів України.  URL: https://www.minfin.gov.ua 
 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ЕМ та КД, Протокол №1 від 

«15» серпня 2022 р. 
 


