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ПЕРЕДМОВА 
 

В бібліографічному покажчику «Економічна без-
пека» розглянуті питання безпеки країни, регіонів, 
підприємств, аграрного сектору, вищих навчальних 
закладів та особистості з економічного ракурсу. 

До складу покажчика увійшли відомості про 
навчальні посібники, монографії, статті з наукових 
періодичних видань, а також матеріали всесвітньої 
мережі Інтернет з питань економічної безпеки. 

При підготовці видання були використані фонди, 
каталоги та картотеки бібліотеки, бази даних 
бібліотеки МНАУ та електронні версії повнотекстових 
документів, розміщених в Інтернет. 

Матеріали у покажчику розміщено за алфавітом 
авторів та назв видань. 

Опис документів наведено мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис зроблено за ДСТУ ГОСТ-
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 
та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла-
дання». Слова і словосполучення скорочуються 
відповідно діючим стандартам ДСТУ 35.82-97 
«Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», 
ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокраще-
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ние слов на русском языке. Общие правила и требова-
ния». 

Бібліографічний покажчик розрахований на 
працівників органів державної влади, викладачів, 
аспірантів та студентів економічних спеціальностей. 
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ВСТУП 
 

Сучасна економіка України знаходиться в умовах 
постійних змін внутрішнбої та навколишньої обстановки 
і в залежності від соціальних і поліимчних факторів що 
впливають на її стан і стабільність. Серед таких чинників 
можна виділити безпосередньо ті, загрожують посту-
пальному суспільно-політичному й соціально-
економічному розвитку країни, а саме: прояви агресії з 
боку Росії, корупція, неефективна система державного 
управління, економічна криза, виснаження фінансових 
ресурсів держави, неефективне управління державним 
боргом, використання недоброзичливої конкуренції, зни-
ження рівня життя населення, високий рівень «тонізації» 
та криміналізації національної економіки, інноваційне та 
промислове шпигунство, уразливість державних 
інформаційних ресурсів до кібератак тощо. Наявність та 
усвідомлення цих явищ спонукає до всебічного вивчення 
процесів, що відбуваються, та їх впливу на економіку 
країни з метою забезпечення максимального ступеню 
адаптації до змінних умов. Одним із інструментів забез-
печення усталеного розвитку та стабільного 
функціонування як економіки в цілому, так і окремих її 
ланок можна вважати впровадження системи 
економічної безпеки для оперативної протидії існуючим 
загрозам та попередження виникнення нових небезпек. 
Забезпечення економічної безпеки як фундаментальної 
вимоги розвитку не є новим для вітчизняної наукової 
школи, однак сучасні умови, які окрім проблем 
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внутрішньої безпеки характеризуються глобалізацією 
світової економіки, що невід’ємно пов’язана з поглиб-
ленням інтеграційного процесу в Євпропейський Союз, 
вимагають перегляду і удосконалення існуючих 
концепцій для найбільш ефективного вирішення акту-
альних проблем сьогодення. 

Виникає необхідність проведення ієрархії 
економічної безпеки включаючи взаємозв’язок між 
рівнями для подальшого розуміння її сутності. Така 
ієрархічна структура може виглядати наступним чином: 

- міжнародна економічна безпека; 
- економічна безпека держави (країни); 
- економічна безпека області (регіону); 
- економічна безпека установи (підприємства); 
- економічна безпека особистості (суб’єкта). 
Розглянемо більш детально кожен з рівнів 

економічної безпеки та сформулюємо стислу характери-
стику кожного з них: 

Міжнародна економічна безпека – багатоаспектна 
категорія, в основі якої лежить стійкість і стабільність 
економіки країни на міжнародній арені, комплекс 
міжнародних умов співіснування держав, за якого кож-
ний з них – члену світового співтовариства 
забезпечується можливість вільно обирати і здійснювати 
свою стратегію соціального і економічного розвитку, 
пов’язану з реалізацією національних інтересів за умови 
відсутності зовнішнього і політичного тиску і розрахо-
вуючи на невтручання, розуміння і взаємовигідне 
співробітництво зі сторони інших держав. 



8 

 

Економічна безпека країни – стан економіки і 
інститутів влади, при якому забезпечується гарантова-
ний захист національних інтересів, гармонійний 
соціально направлений розвиток країни в цілому, здат-
ний задовольнити потреби кожного громадянина, 
достатній економічний потенціал держави навіть при 
найбільш несприятливих варіантах розвитку екзогенних 
та ендогенних процесів. Основними елементами 
економічної безпеки країни можна вважати: фактори 
самодостатності, фактори стійкості, та фактори розвитку. 

Економічна безпека регіону – сукупність умов і 
факторів, що характеризує поточний стан регіональної 
економіки, стабільність, стійкість і поступовість її роз-
витку, враховуючи історичні, природно-кліматичні та 
демографічні особливості регіонів; здатність 
регіональної влади забезпечити конкурентоздатність та 
життєдіяльність регіону, в основі чого лежать 
регіональні інтереси (забезпечення і підтримка гідного 
рівня життя населення, раціональне використання наяв-
ного економічного потенціалу, реалізація незалежної 
соціально-економічної політики рег іону та 
інтегрованість у фінансову систему країни) і 
необхідність їх захисту від різноманітних внутрішніх і 
зовнішніх загроз з вимогою загроз з вимогою дотриман-
ня балансу із загальнонаціональними інтересами. 

Економічна безпека підприємства – стан господа-
рюючого суб’єкту, при якому він при найбільш ефектив-
ному використанні наявних ресурсівдосягає запобігання, 
послаблення або захисту від існуючих небезпек та загроз 
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або інших непередбачуваних обставин і в основному 
досягає цілей бізнесу в умовах конкуренції та госпо-
дарського розвитку.  

Економічна безпека особистості характеризується 
гарантованими умовами захисту життєвих, правових і 
економічних інтересів суб’єкту, забезпеченням системи 
соціального розвитку особистості, при яких можливо 
реалізувати природне право на нормальний рівень і 
якість життя та здійснення місії людини. 

Слід відмітити, що зв’язки економічної безпеки 
держави, міжнародної економічної безпеки, економічної 
безпеки регіону та країни не є односторонніми. Їх 
взаємозалежність виявляється в тому, що економічна 
безпека більшого за масштабом утворення безпосеред-
ньо залежить від безпеки кожної з його ланок (членів 
світової спільноти і регіонів відповідно). Зазначимо та-
кож, що очевидним є вплив економічної безпеки 
підприємства на безпеку держави. Саме підприємство 
утворює чинники, які формують безпеку держави: 
створює національний внутрішній продукт, виготовляє 
продукцію та забезпечує попит на товари державного та 
суспільного споживання, податковими та соціальними 
платежами та відрахуваннями формує доходи держави, 
своїм економічними розвитком сприяє економічному 
розвитку держави, сприяє підвищенню міжнародного 
статусу країни або навпаки, через додатково створену 
вартість формує внутрішній інвестиційний потенціал 
держави, тощо.В той же час треба відмітити зв’язок 
економічної безпеки держави з економічною безпекою 
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індивіду, що проявляється через те, що при досягненні 
певного мінімального рівня економічної безпеки 
особистості у суспільства з’являється можливість ефек-
тивно використовувати переваги кооперативної 
поведінки, спеціалізації ї професіоналізації 
господарської діяльності тим самим впливати на розви-
ток держави та на рівень її економічної безпеки. 

Узагальнення теоретичних підходів до визначення 
економічної безпеки та дослідження класифікації 
ієрархічної структури дозволяють розглядати її, як 
взаємопов’язану систему різних рівнів: міжнародного, 
національного, регіонального, рівня окремо взятої 
господарської структури, особистості. Також слід 
відмітити глибокий взаємовплив описаних компонентів 
один на одного, керуючись яким відкриваються нові на-
прямки дослідження економічної безпеки, як складної 
категоріальної системи на кожному з рівнів та 
можливості пошуку нових шляхів щодо удосконалення її 
забезпечення, опираючись на сучасні умови розвитку та 
існування. 

 
Джерело: Чупіков А. А Сучасні під-
ходи до класифікації рівнів економіч-
ної безпеки та її взаємовпливів / А. А. 
Чупіков // Економіка. Фінанси. Пра-
во. - 2017. - № 5. - С. 14-20.   
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мічної безпеки України. Визначено найбільш істотні за-
грози зовнішньоекономічній безпеці України. Виділено 
головні чинники зовнішньоекономічної безпеки держави 
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[Електронний ресурс] / І. І. Бережнюк // Наукові праці 
Кіровоградського національного технічного університе-
ту. – 2016. – Вип. 30. – С. 101-106. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2016_30_12. – Дата 
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безпеки країни / О. М. Вишневська // Вісник аграрної 
науки Причорномор'я. – 2013. - Вип. 4(74). - Т.1. – С. 12-
19. 

 
9. Горохова О. В. Валютно-курсова політика держави 
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10. Губарєва І. О. Формування стратегічних орієнти-

рів забезпечення економічної безпеки національної еко-
номіки / І. О. Губарєва // Актуальні проблеми економіки. 
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– 2015. – № 6. – С. 122-129. 
 У статті обґрунтовано структуру моделі стратегічного 

планування економічної безпеки національної економіки, яка включає 
8 рівнів. Представлена модель стратегічного планування економіч-
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зовнішньому та внутрішньому середовищах, приймати управлінські 
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нього доступу: 25.09.2017. 
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захисту України. – 2017. – Вип. 1. – С. 100-105. – - Ре-
жим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
VNUCZUDU_2017_1_16. – Дата останнього доступу: 
22.09.2017. 

 
14. Джумурат О. В. Методологічний підхід до форму-
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вання системи економічної безпеки держави та роль ри-
зиків у ньому [Електронний ресурс] / О. В. Джумурат // 
Вісник Академії митної служби України – 2012. –  № 1. – 
С. 76-82. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
vamsue_2012_1_14. – Дата останнього доступу: 
22.09.2017. 

 
15. Дорошко М. В. Щодо поняття системи економіч-

ної безпеки [Електронний ресурс] / М. В. Дорошко // Від-
повідальна економіка. – 2012. – Вип. 4. – С. 94-98. – Ре-
жим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viec_2012_4_33. – 
Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
16. Калетнік Г. Стійкість економіки як фактор безпеки 

та розвитку держави / Г. Калетнік, С. Козловський, В. 
Козловський // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 
16-25. 

 
17. Кізін Г. В. Особливості структуризації реального 

сектору економіки в контексті забезпечення економічної 
безпеки держави [Електронний ресурс] / Г. В. Кізін // 
Молодий вчений. – 2016. – № 10. – - С. 377-380. – Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_10_88. – 
Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
18. Клімова Г. П. Економічна безпека у системі забез-

печення національної безпеки держави  [Електронний 
ресурс] / Г. П. Клімова // Вісник Національного універси-
тету "Юридична академія України імені Ярослава Муд-
рого". – 2016. – № 3. – С. 207-210. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnyuac_2016_3_24. – Дата остан-
нього доступу: 25.09.2017. 
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19. Ковальчук А. Ю. Система сучасних принципів ме-
ханізму забезпечення фінансово-економічної безпеки 
держави [Електронний ресурс] / А. Ю. Ковальчук // Віс-
ник Запорізького національного університету. – 2017. – 
№ 1. – С. 62-69. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Vznu_Jur_2017_1_10. – Дата останнього доступу: 
22.09.2017. 

 
20. Користін О. Є. Економічна безпека : навч. посіб. / 

О. Є. Користін, О. І. Барановський, Л. В. Герасименко ; 
за ред. О.М. Джужі. – К. : Алерта;КНТ; ЦУЛ, 2010.  

 
21. Мандзіновська Х. О. Економічна безпека держави: 

сутність, складові елементи та проблеми забезпечення 
[Електронний ресурс] / Х. О. Мандзіновська // Наукові 
записки Української академії друкарства. – 2016. – № 2. 
– С. 159–166. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nz_2016_2_20. – Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
22. Мартин О. М. Економічна безпека як складова на-

ціональної безпеки [Електронний ресурс] / О. М. Мар-
тин // Наукові записки Національного університету 
"Острозька академія". Економіка. – 2013. – Вип. 22. – С. 
68-74. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nznuoa_2013_22_16. – Дата останнього доступу: 
22.09.2017. 

 
23. Мартиненко В. В. Макроекономічний аналіз впли-

ву соціально-економічного розвитку на рівень економіч-
ної безпеки України / В. В. Мартиненко // Актуальні про-
блеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 402-409. 

У статті проведено макроекономічний аналіз впливу 10 показни-
ків соціально-економічного розвитку національної економіки на рі-
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вень економічної безпеки України. Запропоновано під час прогнозу-
вання рівня економічної безпеки України враховувати тенденції ди-
наміки показників експорту й імпорту товарів і послуг. 

 
24. Мартиненко В. В. Формування стратегічних пріо-

ритетів зміцнення економічної безпеки національної еко-
номіки України / В. В. Мартиненко // Актуальні пробле-
ми економіки. – 2015. – № 5. – С. 133-143. 

У статті показано процес формування державної стратегії 
зміцнення безпеки національної економіки в умовах глобалізації. 
Проведено стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього сере-
довищ підтримання рівня економічної безпеки національної економі-
ки, а також аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз 
в умовах впливу глобалізації.  

 
25. Матвійчук І. О. Інституціоналізація управління 

економічною безпекою держави [Електронний ресурс] / 
І. О. Матвійчук // Вісник Академії митної служби Украї-
ни. – 2012. – № 2. – С. 131-141. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2012_2_21. – Дата останнього 
доступу: 22.09.2017. 

 
26. Мекшун П. В. Еволюція наукових підходів до ви-

значення суті економічної безпеки національної економі-
ки та необхідності її державного забезпечення[ Електро-
нний ресурс] / П. В. Мекшун // Економічний форум. – 
2013. – № 3. – С. 24-29. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2013_3_5. – Дата останнього до-
ступу: 22.09.2017. 

 
27. Мойсеєнко, І. П. Моделювання економічної безпе-

ки держави за параметрами інтелектуального потенціа-
лу / І. П. Мойсеєнко, І. О. Ревак, М. Я. Демчишин // Ак-
туальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 278-
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285. 
У статті проаналізовано підходи до визначення структури ін-

телектуального потенціалу та моделювання соціально-економічних 
процесів. Запропоновано методику розрахунку інтегрального показ-
ника рівня інтелектуального потенціалу на основі таких складових 
як освітній, інноваційний і культурний потенціали.  

 
28. Морозюк Н. С. Сучасний стан економічної безпе-

ки в кризових умовах [Електронний ресурс] / Н. С. Мо-
розюк. // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. – Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_30. – Дата 
останнього доступу: 25.09.2017. 

 
29. Нижник В.М. Економічна безпека України в сис-

темі євроатлантичних інтеграційних процесів 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Ніжник, М. В. 
Ніколайчук. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 439 с. – Ре-
жим доступу :  http://www.twirpx.com/file/682582/. – Дата 
останнього доступу: 21.09.2017.  

В посібнику поданий комплекс питаньзабезпечення економічної 
безпеки України в контексті євроатлантичної інтеграції. 

 
30. Нижник В.М. Економічна дипломатія та економіч-

на безпека України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / 
В.М. Нижник. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 299 с. . – 
Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/598699/. –  
Дата останнього доступу: 21.09.2017.  

Розглянуті теоретичні основи розвитку економічної дипломатії, 
її новаційний характер і завдання на сучасному етапі міжнародних 
відносин; формування економічних інтересів і їх захист у дотри-
манні економічної безпеки, виходячи з геополітичних, глобалізацій-
них та євроінтеграційних процесів 

 
31. Ніколаєнко Ю. В. Сутність та необхідність регу-
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лювання економічної безпеки національної економіки 
[Електронний ресурс] / Ю. В. Ніколаєнко, Т. А. Шиш-
лов // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. – 2016. – Вип. 10(2). – С. 44-47. – Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_10
(2)__11. – Дата останнього доступу: 25.09.2017. 

 
32. Новак А. Як підняти українську економіку  : моно-

гр. / А. Новак. – К. : Інпрес, 2015. – 432 с. 
Обґрунтовано вибір пріоритетних напрямів забезпечення забез-

печення економічної безпеки в Україні. Описано системні ризики, що 
впливають на забезпечення економічної безпеки малих міст та ур-
банізованих агропромислових сіл.  

 
33. Олешко А. А. Ендогенізація інвестиційного розви-

тку в контексті забезпечення економічної безпеки Украї-
ни / А. А. Олешко // Актуальні проблеми економіки. – 
2017. – № 2. – С. 52-58. 

У статті обґрунтовано доцільність переходу до ендогенно оріє-
нтованої інвестицій-ної політики. У контексті забезпечення еконо-
мічної безпеки запропоновано напрями державної політики ендоге-
нізації інвестиційного розвитку. Реалізація цих напрямів дозволить 
досягти інвестиційної самодостатності національної економіки. 

 
34. Пабат О. В. Структурно-функціональні особливос-

ті регуляторного механізму інноваційних факторів еко-
номічної безпеки держави / О. В. Пабат // Економіка 
АПК. – 2011. – № 12. – С. 132-137. 

 
35. Передало Х. С. Боротьба з контрабандою як один 

із методів забезпечення економічної безпеки держави 
[Електронний ресурс] / Х. С. Передало, Н. В. Стасів // 
Вісник Національного університету "Львівська політех-
ніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
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становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 851. – С. 
206-211. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
VNULPM_2016_851_30. – Дата останнього доступу: 
25.09.2017. 

 
36. Петрова І. Л. Взаємозвʼязок процесів інноваційно-

го розвитку та забезпечення економічної безпеки Украї-
ни [Електронний ресурс] / І. Л. Петрова // Науковий віс-
ник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 
2016. – № 3. – С. 18-24. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2016_3_4. – Дата останнього 
доступу: 25.09.2017. 

 
37. Пєнська І. О. Прогнозування стану зовнішньоеко-

номічної безпеки України / І. О. Пєнська, О. Є. Дахно-
ва // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8. – С. 
430-438. 

У статті на основі оцінювання індикаторів зовнішньоекономіч-
ної безпеки України за 2008–2015 рр. здійснено прогноз основних 
показників та загального рівня зовнішньоекономічної безпеки на 
період 2016–2020 років. З урахуванням прогнозних тенденцій розви-
тку зовнішньоекономічного сектору сформульовано пропозиції що-
до його стабілізації. 

 
38. Пилипченко О. О. Тіньова економіка в Україні: 

причини, методи вимірювання та фактори негативної дії 
на економічну безпеку / О. О. Пилипченко // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2016. – № 9. – С. 27-31. 

 
39. Полторак А. С. Ефективне управління фінансови-

ми ризиками в системі економічної безпеки України / А. 
С. Полторак, Ю. О. Тимошенко // Агросвіт. – 2015. – № 
1. – С. 34-39. 
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40. Попадинець Н. М. Основні чинники забезпечення 
економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Н. 
М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучас-
ного періоду України. – 2016. – Вип. 2. – С. 20-23. – Ре-
жим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_2_6. 
– Дата останнього доступу: 25.09.2017. 

 
41. Предборський В.А. Економічна безпека держави 

[Електронний ресурс] : моногр. / В. А. Передборський. – 
К.: Кондор, 2005. –  391 с. – Режим доступу : http://
www.twirpx.com/file/1226530/. – Дата останнього досту-
пу: 21.09. 2017. 

 У монографії досліджується сучасний стан економічної безпе-
ки України, засоби її забезпечення; розглядається сутність тіньової 
економіки як однієї з найбільш небезпечних загроз економічній безпе-
ці, основні причини її стрімкого розвитку в умовах трансформацій-
них процесів, механізми тінізації та шляхи їх обмеження. З викорис-
танням системного аналізу досліджуються напрями зміцнення еко-
номічної безпеки, підвищення ефективності державного управління 
як основного чинника детінізації суспільних процесів. 

 
42. Проблеми економічної безпеки України в сучас-

них умовах [Електронний ресурс] / І. М. Крейдич, Н. В. 
Рощина, О. С. Харченко, В. А. Сулименко. // Ефективна 
економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_45. – Дата останнього 
доступу: 25.09.2017. 

43. Пугач О. А. Моделювання загроз системі економі-
чної безпеки національної економіки з позицій їх своєча-
сного виявлення та передбачення [Електронний ресурс] / 
О. А. Пугач // Економіка і регіон. – 2015. – № 3. – С. 103-
109. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
econrig_2015_3_19. – Дата останнього доступу: 
25.09.2017. 
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44. Пшик Б. І. Роль інтелектуального потенціалу у змі-

цненні економічної безпеки держави [Електронний ре-
сурс] / Б. І. Пшик, С. Б. Копитко // Соціально-економічні 
проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Вип. 2. – 
С. 24-27. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
sepspu_2016_2_7. – Дата останнього доступу: 25.09.2017. 

 
45. Сатир Л. М. Інноваційний погляд на проблематику 

забезпечення економічної безпеки в Україні: галузево-
секторальний та регіональний рівні / Л. М. Сатир // Акту-
альні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 83-93. 

У статті представлено інноваційний погляд на проблематику 
та основні засобизабезпечення економічної безпеки в Україні. Опи-
сано системні ризики, що впливають на забезпечення економічної 
безпеки малих міст та урбанізованих агропромислових сіл. Обґрун-
товано вибір пріоритетних напрямів забезпечення їх економічної 
безпеки в Україні. 

 
46. Соболєв В. М. Методологічні засади дослідження 

економічної безпеки в Україні у сучасних умовах 
[Електронний ресурс] / В. М. Соболєв, М. В. Соболєва // 
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та прак-
тики. – 2015. – Вип. 2. – С. 186-194. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2015_2_23. – Дата остан-
нього доступу: 25.09.2017. 

 
47. Тимошенко О. В. Використання інтегральної мо-

делі оцінювання економічної безпеки держави та її осно-
вних функціональних компонентів / О. В. Тимошенко // 
Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 95-
108. 

У статті запропоновано макроекономічну модель оцінювання 
агрегованого рівня економічної безпеки та його функціональних 
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компонентів. З урахуванням вагових коефіцієнтів свідчать про не-
сприятливий рівень економічної безпеки України протягом 2000–
2015 рр., оскільки всі субіндекси перевищують гранично допустимі 
межі. Доведено, що критичним чинником є те, що в 2014–2016 рр. 
всі досліджувані індикатори демонструють тенденцію до змен-
шення, що посилює рівень внутрішніх та зовнішніх небезпек. 

 
48. Тимошенко О. В. Вплив глобалізації на економіч-

ний розвиток держави / О. В. Тимошенко // Актуальні 
проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 46-54. 

У статті здійснено порівняльне статистичне оцінювання впли-
ву економічної глобалізації на індекси зміни ВВП в Україні та в ін-
ших країнах світу за період 1991–2014 рр. з метою виявлення спіль-
них закономірностей та їх врахування при розробці концептуальних 
заходів із забезпечення економічної безпеки в Україні.  

 
49. Тимошенко Ю. О. Комплексний підхід до кількіс-

ної оцінки фінансових ризиків у сисетмі економічної без-
пеки України / Ю. О. Тимошенко // Агросвіт. – 2014. – № 
24. – С. 35-39. 

 
50. Тосько Р. Р. Кластерний аналіз корупційних ризи-

ків публічних закупівель на макро-, мезо-, мікрорівнях 
для стабілізації економічної безпеки України 
[Електронний ресурс] / Р. Р. Тосько. // Державно-
управлінські студії. – 2017. – № 1. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_1_13. – Дата остан-
нього доступу: 25.09.2017. 

 
51. Чупіков А. А Сучасні підходи до класифікації рів-

нів економічної безпеки та її взаємовпливів / А. А. Чупі-
ков // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 5. - С. 14-
20. 

 
52. Харазішвілі Ю. М. Адаптивний підхід до визна-
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чення стратегічних орієнтирів економічної безпеки 
України / Ю. М. Харазішвілі, Є. В. Дронь // Економіка 
України/ – 2014. – № 5. – С. 28-46. 

 Проаналізовано існуючі підходи до інтегрального 
оцінювання рівня економічної безпеки України та визна-
чено їх недоліки. 

 
53. Янковець Т. М. Взаємозв'язок потенціалу, еконо-

мічної безпеки та розвитку економічних систем / Т. М. 
Янковець // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 
9. – С. 66-73. 

У статті систематизовано основні наукові підходи до економі-
чної сутності поняття "економічна безпека" та встановлені сут-
тєві його ознаки, сформульоване власне визначення, обґрунтовано 
взаємозв'язок потенціалу, економічної безпеки та розвитку економі-
чних систем, а також запропонована система управління розвит-
ком економічної системи. 

 
54. Krylenko V. I. Budget issues of state economic secu-

rity  = Бюджетні аспекти економічної безпеки держави / 
V. I. Krylenko // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – 
№ 1. – С. 96-104. 

У статті досліджено місце і роль економічної безпеки в бюдже-
тній сфері в системі економічної безпеки держави. Здійснено логіч-
ний аналіз визначення поняття "економічна безпека бюджетної 
сфери", розмежовано поняття "абсолютна і відносна економічна 
безпека в бюджетній сфері" і виявлено елементну структуру кате-
горій.  

 
55. Markina І. А. Administrative-legal mechanism of eco-

nomic security system of the country  = Адміністративно-
правовий механізм системи економічної безпеки країни / 
І. А. Markina // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – 
№ 9. – С. 69-76. 
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У статті визначено недоліки правового регулювання економічної 
безпеки країни. Запропоновано адміністративно-правовий механізм 
забезпечення економічної безпеки, надано характеристику його 
складових. Визначено шляхи оптимізації нормативного поля еконо-
мічної безпеки в Україні. 

 
56. Popkova E. G. Innovative approach to providing eco-

nomic security  = Інноваційний підхід до забезпечення 
економічної безпеки / E. G. Popkova, G. A. Khmeleva, V. 
I. Ostrovskiy // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – 
№ 7. – С. 99-105. 

У статті розглянуто існуючі підходи до забезпечення економіч-
ної безпеки, виділено економічну безпеку на мікро- та макрорівнях, 
визначено структуру інноваційного потенціалу. Виявлено вплив зов-
нішнього середовища на економічну безпеку соціально-економічної 
системи, а також внутрішні загрози економічній безпеці.  

 
57. Shevchenko H. M. Ensuring state economic security 

in the area of taxation: agent-based and subject-based legal 
approaches  = Забезпечення економічної безпеки держави 
на прикладі податкової сфери: агентно- орієнтований і 
суб'єктно-правовий підходи / H. M. Shevchenko, O. M. 
Reznik // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – 
С. 167-172. 

У статті обґрунтовано необхідність і досліджено особливості 
застосування агентно-орієнтованого та суб'єктно-правового під-
ходів у сфері забезпечення економічної безпеки держави на прикладі 
вирішення фінансово-економічних, адміністративних і нормативних 
питань оподаткування в Україні. 

 
Економічна безпека регіону 

 
58. Антошкін В. К. Методи оцінки економічної безпе-

ки регіонів України [Електронний ресурс] / В. К. 
Антошкін // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2014. – № 
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1. – С. 155-162. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/ecmebi_2014_1_25. – Дата останнього доступу: 
25.09.2017. 

 
59. Бабець І. Г. Інтелектуальна складова науково-

технологічної безпеки регіонів України / І. Г. Бабець // 
Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 181-
187. 

У статті оцінено стан та динаміку науково-технологічної без-
пеки регіонів України. Визначено вплив рівня розвитку 
інтелектуального потенціалу на інтегральний показник науково-
технологічної безпеки регіонів. Виділено регіони України з найвищим 
рівнем чутливості інтегрального показника науково-технологічної 
безпеки до зміни індикаторів розвитку інтелектуальної сфери. 

 
60. Білик Р. Р. Забезпечення економічної безпеки на 

рівні територіальної громади: принципи, підходи, 
критерії [Електронний ресурс] / Р. Р. Білик. // Економіка. 
Управління. Інновації.  – 2015. – № 3. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_3_5. – Дата останнього 
доступу: 25.09.2017. 

 
61. Білик Р. Р. Пріоритети та засоби синхронізації 

соціальної політики та забезпечення економічної безпеки 
регіонів України [Електронний ресурс] / Р. Р. Білик // 
Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – - 
С. 79-84. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
nvnltu_2015_25. – Дата останнього доступу: 25.09.2017. 

 
62. Варналій З. С. Пріоритети зміцнення 

конкурентоспроможності регіонів як складової забезпе-
чення економічної безпеки України [Електронний ре-
сурс] / З. С. Варналій, Р. Р. Білик // Теоретичні та 
прикладні питання економіки. – 2014. – Вип. 1. – С. 25-
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35. – - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Tppe_2014_1_5. – Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
63. Дикань В. В. Механізм забезпечення економічної 

безпеки регіону: сутність, складові, напрями дії 
[Електронний ресурс] / В. В. Дикань, О. Ю. Александро-
ва // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 
2017. – Вип. 58. – С. 18-25. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_4. – Дата останнього 
доступу: 22.09.2017. 

 
64. Дмитрук П. Оцінка ефективності механізму дер-

жавного регулювання економічної безпеки регіону з ви-
користанням паспорта загроз національній безпеці 
[Електронний ресурс] / П. Дмитрук // Актуальні пробле-
ми державного управління. – 2012. – Вип. 2. – С. 51-54. – 
Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
apdyo_2012_2_17. – Дата останнього доступу: 
25.09.2017. 

 
65. Захарченко В. І. Базові умови забезпечення 

регіональної економічної безпеки [Електронний ресурс] / 
В. І. Захарченко, Л. В. Ширяєва // Економіка: реалії часу. 
– 2015. – № 1. – С. 35-42. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_1_8. – Дата останнього 
доступу: 25.09.2017. 

 
66. Калат Я.Я. Чинники впливу єврорегіонального 

співробітництва на економічну безпеку регіонів 
України / Я.Я. Калат // Економіка. Фінанси. Право. - 
2015. - № 11. - С. 15-20. 

 
67. Кирику М. В. Міжнародний досвід управління за-
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безпеченням економічної безпеки регіонів [Електронний 
ресурс] / М. В. Кирику // Ефективна економіка. – 2014. – 
№ 3. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
efek_2014_3_67. – Дата останнього доступу: 25.09.2017. 

 
68. Купира М. І. Оцінка рівня економічної безпеки 

депресивних регіонів України [Електронний ресурс] / М. 
І. Купира // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 124-
129. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
ecfor_2017_2_23. – Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
69. Лойко В. В. Проблеми та шляхи забезпечення 

економічної безпеки регіону [Електронний ресурс] / В. 
В. Лойко. // Ефективна економіка. – 2015. – № 6. – - Ре-
жим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_11. – 
Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
70. Проскура В. Ф. Стратегічні засади ресурсного за-

безпечення економічної безпеки та стійкого розвитку 
регіону [Електронний ресурс] / В. Ф. Проскура // Науч-
ный вестник Донбасской государственной машинострои-
тельной академии. – 2015. – № 1. – С. 186-193. – Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2015_1_28. – 
Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
71. Семенець А. О. Проблеми здійснення факторного 

аналізу результатів діяльності регіону в процесі 
моніторингу його економічної безпеки / А. О. Семенець, 
Д. М. Тюріна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – 
№ 1. – С. 285-291. 

У статті розглянуто формування системи управління 
економічною безпекою регіонів як складової забезпечення 
національної економічної безпеки України. Обґрунтовано сутність 
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категорії "економічна безпека регіону" та визначено основні на-
прямки її дослідження.  

 
72. Семкова Л. В. Економічна безпека регіонів 

[Електронний ресурс] / Л. В. Семкова // Вісник При-
азовського державного технічного університету. – 2014. 
– Вип. 27. – С. 63-69. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_27_10. – Дата ос-
таннього доступу: 25.09.2017. 

 
73. Собкеви О. В. Зміцнення економічної безпеки 

держави на засадах відбудови інноваційного потенціалу 
індустріального комплексу сходу України / О. В. Собке-
вич // Регіональна економіка. – 2015. – № 2 (76). – С. 
144-152. 

У статті оцінено масштаби втрат у промисловості 
Донецької і Луганської областей внаслідок ведення воєнних дій. 

 
74. Стеценко С. П. Теоретичні аспекти дослідження 

економічної безпеки регіону на основі соціально-
економічного моніторингу [Електронний ресурс] / С. П. 
Стеценко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 
23. – С. 121-123. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/ipd_2013_23_28. – Дата останнього доступу: 
25.09.2017. 

 
75. Тимошенко О. В. Фінансова децентралізація як 

напрям посилення економічної безпеки регіонів 
[Електронний ресурс] / О. В. Тимошенко // Економіка і 
регіон. – 2016. – № 1. – С. 82-89. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2016_1_15. – Дата ос-
таннього доступу: 25.09.2017. 

 
76. Харазішвіл Ю. М. Міжрегіональний рух товарів і 
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послуг як новітній індикатор економічної безпеки 
регіонів України / Ю. М. Харазішвілі, Є. В. Дронь // 
Економіка України. – 2014. – № 12. – С. 38-56. 

 
77. Чехович Г. Т. Принципи формування системи 

економічної безпеки регіону[Електронний ресурс] / Г. Т. 
Чехович // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 23. 
– С. 48-52. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
ipd_2013_23_11. – Дата останнього доступу: 25.09.2017. 

 
 

Економічна безпека підприємств 
 
78. Андрощук Г. Захист конфіденційної 

інформації в системі економічної безпеки підприємства / 
Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. – 
2015. – № 11. – С. 30-32. 

Виток інформації вважається однією з найбільш небезпечних 
загроз для підприємства, здійснення якої може призвести не тільки 
до прямого фінансового збитку, але зниження 
конкурентоспроможності і втрати репутації компанії в очах 
бізнес-спільноти. 

 
79. Антонова О. М. Основні типи та характеристика 

негативного впливу на економічну безпеку 
підприємства / О. М. Антонова // Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – № 2. – С. 189-194. 

У статті розглянуто різні аспекти поняття "негативний вплив 
на економічну безпеку підприємства". Наведено вдосконалену 
класифікацію ризиків, яка більш комплексно відображає їх характе-
ристики. 

 
80. Бабіна Н. О. Новітні підходи до організації 

підтримки економічної безпеки підприємства 
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[Електронний ресурс] / Н. О. Бабіна // Науковий вісник 
Мукачівського державного університету. – 2016. – Вип. 
2. – С. 59-63. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
nvmdue_2016_2_12. – Дата останнього доступу: 
25.09.2017. 

 
81. Білик В. В. Оцінка інвестиційних можливостей 

підприємництва з позицій забезпечення його 
економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. В. 
Білик // . – 2017. – Вип. 13(1). – С. 14-17. – Режим досту-
пу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_13(1)__5. 
– Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
82. Близнюк А. О. Місце підрозділу з управління 

економічною безпекою в організаційній структурі 
підприємства / А. О. Близнюк // Економіка. Фінанси. 
Право. – 2015. – № 9. – С. 4-6. 

 
83. Брагинец А. Н. Построение общего терминологи-

ческого подхода к понятиям "адаптивность", 
"активность", "конкурентоспособность", 
"экономическая устойчивость", "экономическая безо-
пасность" / А. Н. Брагинец // Актуальні проблеми 
економіки. – 2014. – № 7. – С. 14-22. 

В статье предложен общий подход к определению и рассмот-
рению экономических понятий: "адаптивность", "активность", 
"конкурентоспособность", "экономическая устойчивость", 
"экономическая безопасность". Анализируя, систематизируя и 
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підприємства, етапи її створення і можливі витрати на її утри-
мання. Зроблено акцент на вартісному оцінюванні капіталу 
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діяльності в Україні: виклики і загрози [Електронний 
ресурс] / А. І Мокій, О. І. Дацко // Часопис економічних 
реформ. – 2017. – № 1. – С. 17-24. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2017_1_6. – Дата останнь-
ого доступу: 22.09.2017. 
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123. Момот Т. В. Стейкхолдер-орієнтований підхід 
до забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємств: теоретико-методичні засади впроваджен-
ня / Т. В. Момот, І. О. Філатова, О. О. Конопліна // 
Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 36-
44. 

У статті обґрунтовано підходи до визначення та групування 
стейкхолдерів підприємств з урахуванням їх інтересів. Визначено 
вплив кожної групи зацікавлених осіб на фінансово-економічну без-
пеку підприємства. Здійснено класифікацію загроз економічній 
безпеці підприємства за групами стейкхолдерів.  

 
124. Мостенська Т. Л. Ризик-менеджмент як чинник 

забезпечення економічної безпеки підприємств / Т. Л. 
Мостенська, Ю. В. Білан, Т. Г. Мостенська // Актуальні 
проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 193-203. 

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення ризик-
менеджменту та оцінювання ризиків. Визначено специфічні 
функції ризик-менеджменту і охарактеризована кожна з них. 
Розглянуто сфери виникнення ризиків на підприємствах. Визначено 
місце ризик-менеджменту в системі економічної безпеки 
підприємства. 

 
125. Ненашко Б. С. Економічна безпека підприємства 

в конкурентному середовищ і[Електронний ресурс] / Б. 
С. Ненашко, С. В. Ненашко // Збірник наукових праць 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету. – 2013. – Вип. 21. – С. 286-288. – Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
ZnpPdatu_2013_21_64. – Дата останнього доступу: 
25.09.2017. 

 
126. Овчаренко Є. І. Підґрунтя використання цілі як 

системотворчого чинника у системі економічної безпе-
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ки підприємства [Електронний ресурс] / Є. І. Овчарен-
ко // Відповідальна економіка. – 2012. – Вип. 4. – С. 200-
209. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
viec_2012_4_69. – Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
127. Олейнікова Л. Г.  Особливості досягнення 

економічної безпеки підприємств за допомогою 
показників конкурентоспроможності та 
конкурентостійкості [Електронний ресурс] / Л. Г. 
Олейнікова, Т. А. Веницька // Проблеми теорії та 
методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 
– 2013. – Вип. 2. – С. 245-254. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2013_2_19. – Дата останнього 
доступу: 22.09.2017. 

 
128. Приходько В. П. Методологічні підходи до 

оцінки економічної безпеки підприємств / В. П. При-
ходько // Агросвіт. – 2013. – № 13. – С. 33-36. 

 
129. Приходько В. П. Управління економічною без-

пекою підприємства [Електронний ресурс] / В. П. При-
ходько // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 10-
12. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
ecde_2013_10_4. – Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
130. Скребець І. В. Вплив економічної безпеки на 

стратегічну захищеність підприємства на макрорівні / І. 
В. Скребець // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – 
№ 12. – С. 56-63. 

У статті розглянуто зв'язок між стратегічною захищеністю 
підприємства й економічною безпекою держави. Проведено 
оцінювання показників економічної безпеки держави протягом 
2005-2012 рр. та охарактеризовано їх вплив на стратегічну 
захищеність підприємства. 
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131. Скребець І. В. Стратегічна безпека підприємства 

як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища / 
І. В. Скребець // Актуальні проблеми економіки. – 2012. 
– № 11. – С. 58-64. 

У статті охарактеризовано вплив нестабільного зовнішнього 
середовища на підприємство. Описано зв'язок сучасної парадигми 
інноваційного розвитку та необхідності підприємства швидко 
використовувати зміни. Розглянуто зв'язок між впливом 
зовнішнього середовища на підприємство та способом його реагу-
вання через використання системи стратегічної безпеки.  

 
132. Сліпа О. З. Пріоритетність забезпечення 

економічної безпеки підприємств високотехнологічного 
сектору економіки [Електронний ресурс] / О. З. Сліпа // 
Наукові записки Української академії друкарства. – 
2016. – № 1. – С. 207–212. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_1_27. – Дата останнього 
доступу: 22.09.2017. 

 
133. Сопко В. В. Контролінг як засіб забезпечення 

системи економічної безпеки підприємства / В. В. Соп-
ко, О. М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки. – 
2012. – № 2. – С. 176-179. 

У статті розглянуто роль і місце контролінгу в системі 
управління підприємством як одного з чинників забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Запропоновано основні напрям-
ки побудови служби контролінгу на підприємстві. 

 
134. Стадник В. П. Економічні основи формування 

фінансової складової економічної безпеки / В. П. Стад-
ник // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3. – С. 7-
9. 
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135. Теленько В. В. Економічна безпека 
підприємства в системі безпеки держави [Електронний 
ресурс] / В. В. Теленько // Наукові праці МАУП. – 2013. 
– Вип. 1. – С. 190-194. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2013_1_34. – Дата останнь-
ого доступу: 22.09.2017. 

 
136. Тюріна Н. М. Кадрова безпека як складова 

економічної безпеки підприємства [Електронний ре-
сурс] / Н. М. Тюріна, О. М. Баксалова // Вісник Хмель-
ницького національного університету. – 2015. – № 2(2). 
– С. 230-234. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Vchnu_ekon_2015_2(2)__54. – Дата останнього 
доступу: 21.09.2017. 

 
137. Устенко С. В. Процеси забезпечення адаптивно-

го моніторингу економічної безпеки підприємства / С. 
В. Устенко, Н. О. Іванченко // Актуальні проблеми 
економіки. – 2011. – № 11. – С. 169-173. 

У статті розглянуто методи адаптивного моніторингу стану 
економічної безпеки підприємства. Досліджено підходи до проек-
тування адаптивної системи моніторингу як складового елемента 
механізму забезпечення системи економічної безпеки 
підприємства. Визначено теоретичні засади класифікації об'єктів 
адаптивного моніторингу системи економічної безпеки 
підприємства.  

 
138. Фалович А. Дослідження сучасних напрямків 

визначення сутності економічної безпеки підприємства 
[Електронний ресурс] / А. Фалович // Соціально-
економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1. – С. 
271–278. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Sepid_2013_1_31. – Дата останнього доступу: 
22.09.2017. 
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139. Фролова Л. В. Методичні підходи до 

оцінювання економічної безпеки підприємства / Л. В. 
Фролова, О. В. Роженко // Актуальні проблеми 
економіки. – 2016. – № 3. – С. 199-209. 

У статті обґрунтовано системний підхід до комплексного 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Розроблено 
модель оцінювання економічної безпеки підприємства за систем-
ним підходом. 

 
140. Хринюк О. С. Система забезпечення 

економічної безпеки підприємства: основні елементи 
[Електронний ресурс] / О. С. Хринюк, М. Р. Корчовна. // 
Ефективна економіка. – 2015. – № 3. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_57. – Дата остан-
нього доступу: 25.09.2017. 

 
141. Христенко Л. М. Значення небезпек, загроз і 

ризиків у формуванні витрат на забезпечення 
економічної безпеки підприємства [Електронний ре-
сурс] / Л. М. Христенко // Вісник Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля. – 
2016. – № 6. – С. 175-181. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_6_32. – Дата останнь-
ого доступу: 25.09.2017. 

 
142. Череп А. В. Сутність економічної безпеки як 

складової частини діяльності підприємства та сучасні 
підходи до її трактування [Електронний ресурс] / А. В. 
Череп, О. В. Лясковець // Вісник Приазовського дер-
жавного технічного університету. – 2016. – Вип. 31(1). – 
С. 27-34. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
VPDTU_ek_2016_31(1)__5. – Дата останнього доступу: 



45 

 

25.09.2017. 
 
143. Чобіток В. І. Теоретичні аспекти забезпечення 

економічної безпеки на промислових підприємствах 
[Електронний ресурс] / В. І. Чобіток // Вісник 
Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка. – 2017. 
– Вип. 185. – С. 360-366. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_185_44. – Дата остан-
нього доступу: 22.09.2017. 

 
144. Чупіков А. А. Сучасні підходи до класифікації 

рівнів економічної безпеки та її взаємовпливів / А. А. 
Чупіков // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5. – 
С. 14-20. 

 
145. Шамрай Р. В. Розробка концепції моделювання 

економічної безпеки промислового підприємства / Р. В. 
Шамрай // Агросвіт. – 2016. – № 1-2. – С. 19-26. 

 
146. Шаріпова О. С. Гармонізація діяльності як про-

цес забезпечення економічної безпеки підприємства 
[Електронний ресурс] / О. С. Шаріпова, Г. О. Надьон // 
Управління проектами та розвиток виробництва. – 
2012. – № 1. – С. 50-55. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_1_7. – Дата останнього 
доступу: 22.09.2017. 

 
147. Шваб Л. І. Економіка підприємства : підруч. / Л. 

І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416 с.  
 
148. Шпиоьовий В. А. Стійкий соціально-

економічний розвиток як один із факторів економічної 
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безпеки / В. А. Шпиоьовий, Н. В. Андрушевич // 
Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 7. – С. 8-10. 

 
149. Штангрет А. М. Методичні аспекти використан-

ня внутрішньогосподарського контролю в процесі за-
безпечення економічної безпеки підприємства 
[Електронний ресурс] / А. М. Штангрет, М. М. Караїм // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 
7. – С. 24-27. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
frvu_2016_7_7. – Дата останнього доступу: 25.09.2017. 

 
150. Штангрет А. М. Управління економічною безпе-

кою підприємства за часовими горизонтами 
[Електронний ресурс] / А. М. Штангрет, М. М. Караїм // 
Наукові записки Української академії друкарства. – 
2016. – № 1. – С. 201–206. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_1_26. – Дата останнього 
доступу: 22.09.2017. 

 
151. Штангрет А. М. Формування інформаційного 

базису гарантування економічної безпеки промислових 
підприємств [Електронний ресурс] / А. М. Штангрет, 
Ю. В. Ратушняк, Л. Є. Сухомлин // Наукові записки 
Української академії друкарства – 2017. - № 1. – С. 187–
197. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nz_2017_1_25. – Дата останнього доступу: 22.09.2017. 

 
152. Яремова,М. І. Оптимізація рівня економічної 

безпеки підприємства / М. І. Яремова // Актуальні про-
блеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 475-480. 

У статті здійснено економіко-математичне моделювання 
оптимізації рівня складових економічної безпеки підприємства. 
Доведено необхідність застосування двох методів (лінійного та 
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стохастичного) моделювання.  
 
153. Ivanchenko N. O. Mivar technologies modelling of 

enterprise's technical and technological potential = Міварні 
технології моделювання техніко-технологічного 
потенціалу підприємства / N. O. Ivanchenko // Актуальні 
проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 505-510. 

У статті представлено підхід до побудови семантико-
онтологічної моделі знань техніко-технологічної складової 
економічної безпеки підприємства. Запропоновано використовува-
ти міварні технології для моделювання техніко-технологічного 
потенціалу економічної безпеки.  

 
154. Klucka J. Economic effectiveness of investment in 

security = Економічна ефективність інвестування в без-
пеку / J. Klucka // Актуальні проблеми економіки. – 
2016. – № 12. – С. 10-18. 

У статті досліджено питання безпеки з точки зору її 
економічної ефективності, зокрема, описано інвестування в безпе-
ку з огляду на економічну доцільність. Ефективність при цьому 
розуміється як співвідношення видатків та прибутків у контексті 
збереження та покращення безпеки. Проаналізовано методи, що 
можуть бути застосовані в проектах, які підвищують рівень без-
пеки на підприємствах.  

 
155. Otenko I. P. Analytical tools of enterprise economic 

security management = Аналітичний інструментарій 
управління економічною безпекою підприємства / I. P. 
Otenko, O. S. Preobrazhenska // Актуальні проблеми 
економіки. – 2014. – № 5. – Р. 203-209. 

У статті представлено концепцію і технологію моделювання 
та оцінювання чинників економічної безпеки підприємства. Моде-
лювання факторної системи економічної безпеки підприємства 
передбачає адекватність процесам зміни його фінансово-
економічного стану, відбиття істотних властивостей і зв'язків у 
системі підприємства. 
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156. Shatokhin A. L. Method of assessing the level of 
economic security of industrial enterprises applying Har-
rington desirability function = Методичний підхід до 
оцінювання рівня економічної безпеки промислового 
підприємства із застосуванням функції бажаності 
Харрінгтона / A. L. Shatokhin // Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – № 11. – С. 463-470. 

У статті обґрунтовано доцільність застосування функції 
бажаності Харрінгтона 

 
157. Sorokivska О. А. Economic security of Ukrainian 

enterprises under information war = Економічна безпека 
підприємств України в умовах інформаційної війни / О. 
А. Sorokivska // Актуальні проблеми економіки. – 2015. 
– № 12. – С. 198-202. 

У статті досліджено фактори прояву інформаційної агресії 
та її вплив на економіч-ну безпеку підприємств, уточнено поняття 
інформаційної безпеки підприємства, систематизовано види 
інформаційної агресії та чинники її впливу на розвиток суб’єктів 
господарювання, розглянуто наслідки інформаційної війни в 
Україні. 
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