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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Атестація здобувачів вищої освіти – магістрів за спеціальністю 

8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини здійснюється 

відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» (від 23.11.2011 р.), галузевого стандарту вищої освіти, 

стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти, інших нормативних 

актів України з питань освіти, Статуту Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.   

Атестація випускників здійснюється Екзаменаційною комісією з метою 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» 

після завершення теоретичної та практичної частини навчання. Атестація 

здійснюється на підставі оцінки рівня фахових (загальнопрофесійних і 

спеціалізовано-професійних) компетентностей (знання, вміння, комунікація, 

автономність та відповідальність, інтегральна компетентність) випускників, 

передбачених відповідним рівнем Національної рамки кваліфікацій і освітньо-

професійною програмою підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010014 

«Управління фінансово-економічною безпекою». 

Перелік професійних дисциплін до державного екзамену за фахом за 

спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» 

освітнього ступеня «магістр»: 

1. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки. 

2. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-

економічної безпеки. 

3. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на 

підприємстві. 
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ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.18010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ»  

Знання і розуміння: 

- сучасні уявлення про стратегію забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства, установи, організації; 

- сучасні уявлення про планування діяльності із забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства, установи, організації; 

- сучасні уявлення про фінансову діагностику та моніторинг загроз 

діяльності, конкурентну розвідку підприємства, установи, організації; 

- базові уявлення про систему забезпечення безпеки кадрової політики 

підприємства, установи, організації; 

- сучасні уявлення про захист комерційної таємниці та управління 

професійними ризиками, про ефективну протидію недобросовісній 

конкуренції та недружнім поглинанням; 

- базові уявлення про аналітичне забезпечення антикризового 

управління підприємством, установою, організацією. 

Застосування знань та розумiнь: 

- володіння методами організації та управління системою забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій; 

- здатність розробляти стратегію аналітичного забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства, установи, організації; 

- здатність організовувати розроблення документів, що забезпечують 

фінансово-економічну безпеку підприємства, установи, організації; 

- володіння методами оперативної розробки та організації заходів щодо 

попередження і нейтралізації загроз та ризиків фінансово-економічної безпеки 

підприємства, установи, організації; 

- володіння технікою моніторингу та оцінювання організації діяльності 

підприємства, установи, організації як складової їх фінансово-економічної 

безпеки; 
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- здатність сформувати механізм забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства, установи, організації; 

- здатність організовувати і контролювати систему охорони праці на 

підприємстві, установі, організації та цивільний захист на об’єкті підвищеної 

небезпеки. 

Формування суджень: 

- здатність розробляти стратегію безпеки підприємства, установи, 

організації та їх підрозділів, створювати та контролювати діяльність системи 

безпеки на них; 

- здатність засвоювати нові знання, сприймати нові технології 

забезпечення фінансово-економічної безпеки;  

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички з організації забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства, установи, організації для вирішення практичних завдань; 

- здатність ефективно застосовувати новітні інформаційні системи з 

метою інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства, установи, організації; 

- здатність засвоювати і реалізовувати наукові досягнення в сфері 

фінансово-економічної безпеки з толерантним ставленням до різних структур 

та ідей. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки 

Механізм управління системою фінансово-економічної безпеки 

установи, організації, підприємства 

Поняття фінансово-економічної безпеки. Складові управління системою 

фінансово-економічної безпеки установи, організації, підприємства. 

Забезпечення інформаційної безпеки та захист комерційної таємниці. 

Посадові інструкції персоналу підрозділу економічної безпеки 

установи, організації, підприємства 

Визначення завдань та функцій підрозділу економічної безпеки. 

Нормативно-методичний механізми формування інструкції, що 

регламентують діяльність підрозділу економічної безпеки. Посадові інструкції 

персоналу економічної безпеки установи, організації, підприємства. 

Державно-правові заходи забезпечення безпеки підприємств в правовому 

відношенні на державному рівні. 

Підрозділ економічної безпеки установи, організації, підприємства 

Правила внутрішнього трудового розпорядку підрозділу економічної 

безпеки. Організаційно-штатна структура підрозділу економічної безпеки 

установи, організації, підприємства. Принципи організації внутрішньої та 

зовнішньої взаємодії при вирішенні завдань забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

Служба економічної безпеки підприємства 

Положення про службу економічної безпеки. Принципи, форми та методи 

діяльності служби економічної безпеки фінансових установ. Поняття служби 

економічної безпеки підприємств, установ, організацій. Критерії оцінки 

ефективності діяльності забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Механізм управління системою фінансово-економічної безпеки банків 

та фінансових установ 

Технологія формування комплексної системи забезпечення економічної 

безпеки підприємства, організації, установи. Методи управління безпекою 
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банківської системи. Розподіл повноважень і відповідальності між 

структурними підрозділами при проведенні заходів із протидії ризикам та 

загрозам діяльності підприємства. 

Роль планування у забезпеченні фінансово-економічної безпеки банків 

та фінансових установ 

Структура та зміст перспективних планів комплексного забезпечення 

фінансово-економічної безпеки банків та фінансових установ. Механізм 

забезпечення фінансово-економічної безпеки банків та фінансових установ. 

Система управління комплексною системою забезпечення економічної 

безпеки банків та фінансових установ. 

Новітні технології у забезпеченні системи безпеки банків та 

фінансових установ 

Сучасні технології забезпечення системи безпеки банків та фінансових 

установ. Механізм реалізації пропозицій та громадських ініціатив із 

вдосконалення системи безпеки банків та фінансових установ. 

Оцінка ефективності діяльності персоналу підрозділу фінансово-

економічної безпеки банків та фінансових установ 

Заходи з оцінювання ефективності діяльності персоналу підрозділу 

фінансово-економічної безпеки із протидії загрозам і ризикам. Основні 

процеси та методи зв’язків фахівців із банківської безпеки та представників 

правоохоронних органів із громадськістю при забезпеченні безпеки банків. 

Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємства, установи, 

організації 

Методика побудови системи економічної безпеки підприємств, установ, 

організацій. Алгоритм управління системою безпеки підприємства, установи, 

організації. Техніка моніторингу та критерії забезпечення безпеки персоналу, 

установи, організації, підприємства. 

Взаємодія структурних підрозділів установ, організацій, підприємств 

для проведення спільних заходів із протидії ризикам і загрозам 

Організація взаємодії структурних підрозділів установ, організацій, 
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підприємств для проведення спільних заходів із протидії ризикам і загрозам. 

Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємства, установи, 

організації. 

Людський чинник у системі безпеки підприємства  

Конфлікт в міжособистісних стосунках. Діагностика рівня конфліктності 

членів трудового колективу. Етика ділового спілкування. Міжособистісні 

стосунки персоналу. 

Корпоративні конфлікти у системі економічної безпеки 

підприємства 

Профілактика корпоративних конфліктів на підприємстві. Морально-

психологічний клімат. Види конфліктів та основні методи їх подолання. 

Особливості захисту підприємства від протиправних поглинань та 

захоплень 

Алгоритм дій по захисту підприємства від протиправних поглинань та 

захоплень. Психологія управління. Організація захисту акціонерів 

підприємств, установ та організацій від протиправних дій, які відносяться до 

захоплень підприємств, установ та організацій. 

Розвиток персоналу підрозділу економічної безпеки підприємства  

Система оцінювання трудової і виконавської дисципліни персоналу 

підприємства та забезпечення його надійності. Система професійного та 

кар’єрного розвитку персоналу підприємства та система соціального захисту 

підприємства. Система соціального  захисту персоналу підприємства. 

Політика забезпечення надійності персоналу установ, організації, 

підприємств 

Поняття надійності персоналу. Визначення критеріїв оцінки надійності 

персоналу установ, організацій, підприємств.  Моніторинг стану персоналу 

установ, організацій, підприємств.  

Механізм забезпечення надійності персоналу 

Політика забезпечення надійності персоналу установ, організації. 

Критерії забезпечення надійності персоналу. Сучасні методи забезпечення 
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надійності персоналу підприємств, організацій, установ. 

Управління лояльністю персоналу на підприємстві 

Поняття лояльності персоналу підприємств, організацій, установ. 

Лояльність персоналу та методи її забезпечення. Сучасні методи оцінки 

лояльності персоналу підприємств, організацій, установ. 

Роль стандартів у системі економічної безпеки підприємства 

Організація діяльності із забезпечення економічної безпеки установи, 

організації, підприємства. Організатори економічної безпеки установи, 

організації, підприємства. 

Стандарти економічної безпеки установи 

Комунікативні технології. Критерії безпеки діяльності підприємств, 

організацій, установ. Система заходів із протидії загрозам та ризикам 

економічної діяльності установ, організацій, підприємств. Критерії безпеки 

діяльності установи, організації, підприємства. 

Стандарти забезпечення надійності персоналу 

Система комплексної поточної перевірки персоналу установи, 

організації, підприємства. Критерії оцінювання раціональності в діях 

персоналу установи, організації, підприємства з питань безпеки. Система 

оцінювання роботи працівників із реалізації стратегії забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. 

 

Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-

економічної безпеки 

Сутність стратегічного та інноваційного менеджменту у сфері 

фінансово-економічної безпеки 

Концепція управління у сфері фінансово-економічної безпеки. Поняття 

стратегічного менеджменту. Основні риси сучасної системи менеджменту. 

Стратегічне планування у сфері фінансово-економічної безпеки 

Роль планування в різних управлінських системах. Стадії розроблення 

загальної стратегії у сфері фінансово-економічної безпеки. Особливості 
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формування бізнес-стратегії у сфері фінансово-економічної безпеки. Процес 

планування стратегії організації. 

Визначення місії організації з позицій фінансово-економічної безпеки 

Формулювання та характеристика елементів місії з позицій фінансово-

економічної безпеки. Поняття, види та принципи формулювання цілей 

організації з позицій фінансово-економічної безпеки. Процес визначення 

цілей. 

Аналіз середовища у сфері фінансово-економічної безпеки 

Методичний підхід до діагностики середовища. Аналіз макрооточення. 

Аналіз безпосереднього оточення. Аналіз внутрішнього середовища. 

Управління інвестиційним та інноваційним проектами у сфері 

фінансово-економічної безпеки 

Загальні відомості про інвестиційні та інноваційні проекти. Методи 

оцінки інвестиційних проектів у сфері фінансово-економічної безпеки. 

Методи оцінки проектів на основі дисконтування. 

Інформаційний супровід механізму забезпечення економічної безпеки 

національної економіки 

Загальні відомості про інформаційний супровід механізму забезпечення 

економічної безпеки національної економіки. Оцінка якості інформаційних 

потоків, які впливають на ефективність інформаційного супроводу механізму 

забезпечення економічної безпеки. Вплив факторів на інформаційний 

супровід механізму забезпечення економічної безпеки національної 

економіки. 

 

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві 

Зовнішній і внутрішній ризики, методи їх вимірювання та 

діагностика 

Зовнішнє середовище установи, організації, підприємства, його аналіз. 

Методи вивчення процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі 
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установи, організації, підприємства. Ризики зовнішніх загроз, їх класифікація. 

Моніторинг та аналіз факторів зовнішніх загроз та ризиків.  

Внутрішнє середовище установи, організації, підприємства, його аналіз. 

Фактори внутрішнього середовища, що впливають на стан фінансово-

економічної безпеки  установи, організації та підприємства. Моніторинг та 

аналіз факторів внутрішніх загроз та ризиків.  

Сутність внутрішніх та зовнішніх ризики, їх вплив на діяльність 

підприємства, установи, організації. Класифікація ризиків фінансово-

економічної діяльності установи, організації, підприємства. Аналіз факторів 

ризиків. Система оцінювання організації системи безпеки на підприємстві. 

Система оцінювання заходів із протидії загрозам та ризикам діяльності 

установи, організації, підприємства.  

Вплив управлінської діяльності на забезпечення економічної безпеки 

установи, організації, підприємства, оцінка рівня загроз і ризиків 

Раціональність у сфері управлінської діяльності із забезпечення 

економічної безпеки установи, організації, підприємства. Техніка моніторингу 

і критерії оцінювання методів та результатів управлінської діяльності із 

забезпечення економічної безпеки установи, організації, підприємства.  

Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів 

управлінської діяльності в установі, організації, на підприємстві. Система 

оцінювання дотримання штатно-фінансової дисципліни.  

Система управління діяльністю із протидії загрозам та ризикам. Система 

оцінювання ефективності заходів зі зниження загроз та ризиків діяльності 

установи, організації, підприємства. 

Основи бухгалтерського та управлінського обліку на підприємстві 

Суть та значення господарського обліку у сферах діяльності. Види 

господарського обліку та їх характеристика. Суть та значення бухгалтерського 

обліку в діяльності підприємства, установи, організації. Види бухгалтерського 

обліку та їх характеристика. Методи бухгалтерського обліку, характеристика 
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основних елементів. Завдання обліку в сучасних умовах господарювання, 

вимоги до нього і об'єктивна необхідність їх дотримання.   

Сутність, задачі і функції управлінського обліку. Етапи розвитку 

управлінського обліку. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та 

управлінського обліку. Схеми організації управлінського обліку при різних 

системах обліку. Законодавчі і нормативні акти, що визначають склад витрат і 

доходів. Загальнооблікова та управлінська класифікація витрат за різними 

ознаками. Характеристика основних видів витрат. Облік витрат за 

економічними елементами і статтями калькуляції. Методи обліку витрат 

виробництва і калькулювання собівартості продукції.  

Основи аудиту господарської діяльності, бюджетування і контроль 

Суть та значення аудиту в діяльності підприємства, установи, 

організації. Користувачі аудиторської звітності. Класифікація аудиту. Методи 

і методичні прийоми аудиту. Аналітичні процедури в аудиті.  

Планування аудиту, стадії і процедури аудиту. Методика проведення 

аудиту. Аудиторські висновки. Аудиторські докази та робочі документи 

аудитора. 

Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність 

і функції. Види і форми бюджетів. Порядок складання і призначення бюджету 

продаж, бюджету виробництва, бюджету придбання і використання 

матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, 

бюджету адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка 

контролю за виконанням бюджетів. Аналіз відхилень з використанням 

гнучкого бюджету.  

Стратегічне управління. Характеристика передумов застосування 

стратегічного управління на підприємствах, в установах та організаціях. Зміна 

завдань управління підприємством. Необхідність формування стратегічного 

управлінського обліку і контролю. Принципи обліку, звітності та оцінки 

діяльності центрів відповідальності. Облік і контроль діяльності центрів 

відповідальності.  
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Аналіз ефективності діяльності суб’єктів господарської діяльності 

Сутність і значення аналізу: його основні цілі, завдання, особливості. 

Методологічні принципи та особливості здійснення фінансово-аналітичної 

роботи на підприємстві. Види аналізу. Класифікація показників, що 

використовуються у аналізі. Класифікація методів аналізу: формалізовані і 

неформалізовані методи аналізу. Сучасна методика оцінювання фінансових 

звітів: горизонтальний, вертикальний, порівняльний, факторний методи 

фінансового аналізу, метод відносних показників.  

Методи порівняльного аналізу та особливості їх застосування. Методи 

приведення вихідних даних до порівнянного вигляду: метод нейтралізації 

об'ємного, вартісного та структурного фактора.  

Моделювання та аналіз факторних систем фінансових показників. 

Детермінований та стохастичний аналіз. Типи та основні прийоми 

детермінованого моделювання. Способи оцінки впливу факторів у 

детермінованому моделюванні факторних систем.  

Принципи організації та функціонування системи обліково-

аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства 

Принципи організації та функціонування системи обліково-

аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, установи, 

організації. Організація обліково-аналітичного забезпечення функціонування 

системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.  

Обліково-аналітична діяльність та інформація в структурі 

забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності 

Обліково-аналітична діяльність у системі забезпечення функціонування 

системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. Обліково-

аналітична інформація в структурі забезпечення функціонування системи 

економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.  
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Підсистема та механізм обліково-аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємства 

Підсистема обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки 

підприємства, її складові.  Використання сучасних методик обліку та аналізу 

при забезпеченні функціонування системи економічної безпеки господарської 

діяльності. Механізм обліково-аналітичного забезпечення функціонування 

системи економічної безпеки підприємства. Вимоги до професійних якостей 

та зміст діяльності аналітика з обліково-аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 

 

  



 14 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ЕКЗАМЕНУ ЗА ФАХОМ 

Оцінювання результатів складання державного екзамену за фахом 

здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини системою 

контролю знань:  

- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками,  

82 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками;  

75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;   

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним 

критеріям;  

менше 60 балів – незадовільно.   

Виконання всіх екзаменаційних завдань з державного екзамену за фахом 

є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є 

підставою для виставлення незадовільної оцінки за державний екзамен в 

цілому. Оцінки державного екзамену виставляє кожен член комісії.  

Підсумкова оцінка державного екзамену за фахом визначається як середня з 

позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. Рішення 

Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзамену, а 

також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам 

дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому 

засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які 

брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови ЕК є 

вирішальним.  



 15 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Андрушків Б. М. Основи менеджменту: методологічні положення та 

прикладні механізми / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – Т. : Лілея, 2011. – 

308 с. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; пер. с англ. ; 

под ред. Л.И. Ивенко. – М. : Экономика, 2010. – 227 с. 

3. Балабанова Л. B. Стратегічне маркетингове управління 

конкурентоспроможністю підприємств : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, 

B. В. Холод. – К. : Професіонал, 2012. – 202 с. 

4. Бізнес-менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, 

В. Ф. Гриньов та ін.; за заг. ред. Л. І. Федулової. – К.: МАУП, 2012. – 231 с. 

5. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне 

моделювання : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук. – К. : КНЕУ, 2010. – 177 с. 

6. Гончаров С. М. Основи економічної безпеки підприємства / 

С. М. Гончаров. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 216 с. 

7. Джужі О. М. Економічна безпека: навч. посіб. / О. М. Джужі. – К.: 

Правова єдність, 2010. – 336 с. 

8. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и 

оптимальные решения : учеб. пособие / П. Друкер ; пер. с англ. – М., 2010. – 

322 с. 

9. Економічна безпека: навч. посіб. / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 

2010. – 647с. 

10. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки: навч. посіб. / 

М. М. Зацеркляний. – К.: КНТ, 2009. – 337 с. 

11. Облік у галузях економіки [навч. посібн.] / За ред. В. Ф. Максимової. 

– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 495 с. 

12. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на 

підприємстві: [навч. посібн.] / Укл. Ковальчук Т.Г. – Умань: Жовтий О.О., 

2013. – 185 с. 



 16 

13. Основи методології бухгалтерського обліку / За ред. 

В. Ф. Максимової. – Одеса: ЩНЕУ, 2012. – 145 с. 

14. Подзігун С.М. Комплексне забезпечення фінансово-економічної 

безпеки: навч. посіб. / С.М. Подігун, І.В. Король. – Умань: Візаві, 2013. – 220с. 

15. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку / В.Г. Швець. – К.: Знання, 

2013. – 600 с. 

16. Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих 

систем: навч. посіб. / О.С. Шнипко. – К.: Генеза, 2006. – 284 с. 

Додаткова 

1. Ареф’єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. 

Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту. – 2005. – 170 с. 

2. Аудит: Навчальний посібник / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, 

О. О. Вороніна – Харків, Вид-во ХНЕУ, 2010. – 336 с. 

3. Зеркалов В. Д. Рейдерство. Методы противодействия. Учебное 

пособие. – К.: КНТ, 2007. – 235 с. 

4. Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: 

монографія / А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський. – Суми: 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. − 295 с. 

5. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту : навч. посіб. / 

Г. І. Кіндрацька. – 2-ге вид. стер. – Л. : КІНПАТРІ Лтд, 2009. – 245 с. 

6. Куденко H. В. Маркетингові стратегії фірми / Н. В. Куденко. – К. : 

КНЕУ, 2012. – 190 с. 

7. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 

К. : Академвидав, 2013. – 288 с. 

8. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту / 

О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Л. : Інтелект Захід, 2011.  – 164 с. 

9. Мойсеєнко І. П. Управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства: навч. посібник / І. П. Мойсеєнко, О. М. Марченко. − Львів, 2011. 

− 380 с. 



 17 

10. Ніколаюк С. І. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності : курс 

лекцій / С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук. – К. : КНТ, 2005. – 320 с.  

11. Ортинський В. та ін. Економічна безпека підприємств, організацій та 

установ. – К.: «Правова єдність». – 2009. – 542 с. 

12. Стрельбицька Л. М. Банківське безпекознавство: Навчальний 

посібник / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський. – К.: 

Кондор, 2007. – 602 с. 

13. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний 

аспект: монографія / С. М. Шкарлет. – К.: Книжкове видавництво 

Національного авіаційного ун-ту, 2007. – 436 с. 

Основні нормативно-правові акти  

1. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 

червня 2003 року, N 964-IV (зі змінами). 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.99 р. № 996-Х1У (зі змінами). 

3.  Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента 

України від 12 лютого 2007 року № 105/2007 (зі змінами). 

4. Про Концепцію економічної безпеки споживчої кооперації України: 

Постанова Ради центральної спілки споживчих товариств України від 

12.11.2008  (зі змінами).   

5. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки 

України: Наказ Міністерства економіки України від 2 березня 2007 року N 60. 

6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджено наказом 

МФУ. 

7. Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 569-р. 

 

 

 


