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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Аналіз фінансової безпеки підприємства» призна-

чена до вивчення здобувачам вищої освіти спец. 071 «Облік і оподаткування» та є 

однією з професійно орієнтованих дисциплін, що дозволяє набути компетентності 

та результати з аналізу фінансової безпеки підприємства. В процесі вивчення 

дисципліни майбутні здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня набу-

дуть вміння організовувати процес аналізу фінансової безпеки підприємства та 

реалізовувати його на практиці. 

Анотація 

Методика та практичні навички здійснення аналізу фінансової безпеки підп-

риємства є невід’ємним складником формування професійної компетентності й 

важливою передумовою забезпечення фінансової безпеки підприємства. Програма 

передбачає комплексне навчання методики та організації здійснення аналізу фі-

нансової безпеки підприємства в рамках компетентного підходу. Дисципліна 

«Аналіз фінансової безпеки підприємства» має міждисциплінарний характер і є 

одним із способів поєднання курсів фахового циклу підготовки студентів.   

Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, рівень фінансової 

безпеки, діагностика загроз, індикатори фінансової безпеки. 

  

Аbstract 

The methodology and practical skills of carrying out the analysis of financial 

security of the enterprise is an integral part of the formation of professional competence 

and an important prerequisite for ensuring the financial security of the enterprise. The 

program provides a comprehensive training methodology and organization of the 

analysis of financial security of the enterprise within the framework of a competent 

approach. Discipline "Analysis of financial security of an enterprise" has an 

interdisciplinary character and is one of the ways of combining the courses of the 

professional cycle of students' training. 

Key words: financial security, economic security, level of financial security, 

diagnostics of threats, indicators of financial security. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Опис навчальної дисципліни «Аналіз фінансової безпеки підприємства» 

для студентів денної та заочної форми навчання 

Найменування  
показників 

Галузь знань, спеціа-
льність, спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчаль-
ної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна фор-
ма навчання 

Кількість  

кредитів – 4 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова 

Спеціальність  071  

«Облік і оподаткування» Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

Спеціалізація:- 

 

1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання -  

Семестр 

2-й 2-й 

Загальна кількість го-

дин - 120 

Лекції 

22 год. 2 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 

аудиторних  120/20 

самостійна робота 

студента -78/20 

Рівень вищої освіти: 

другий 

Практичні 

20 год. 8 год. 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Форма контролю: екзамен  

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивіду-

альної роботи становить: 

для денної форми навчання – 42/78 

для заочної форми навчання – 10/110 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни є формування системи знань та вмінь із аналі-

зу фінансової безпеки підприємства як складової економічної та національної без-

пеки держави. 

Завдання дисципліни «Аналіз фінансової безпеки підприємства»: засвоєння 

теоретичних засад аналізу фінансової безпеки підприємства; набуття практичних 

навичок використання прийомів і методів  аналізу фінансової безпеки підприємст-

ва. 

Предмет дисципліни «Аналіз фінансової безпеки підприємства»: діяльність 

суб’єктів господарювання. 

Після вивчення дисципліни «Аналіз фінансової безпеки підприємства» здо-

бувачі вищої освіти повинні: 
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отримати компетентності: 
 

здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучас-

них систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 

невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації 

 

мати результати навчання:  
 

− здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впрова-

джувати сучасні методи аналізу відповідно до стратегічних цілей підприємства; 

− визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарюван-

ня, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки 

аналізу; 

− ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, 

що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають 

їх економічну поведінку. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  
Змістовний модуль 1. Теоретичні засади аналізу фінансової безпеки підп-

риємства як складової економічної безпеки держави 
 
Тема 1. Теоретичні засади аналізу фінансової безпеки держави 
Фінансова безпека в системі економічної безпеки держави. Сутність фінансо-

вої безпеки держави. Складові фінансової безпеки держави та їх загальна характе-

ристика. Індикатори фінансової безпеки держави. 

 
Тема 2. Теоретичні засади аналізу фінансової безпеки підприємства  
Фінансова безпека підприємства: суть та місце в системі економічної безпеки 

держави. Поняття та основні елементи системи фінансової безпеки підприємства. 

Функції і завдання аналізу фінансової безпеки підприємства. 
 
Тема 3. Організація фінансової безпеки підприємства. 
Організація управління системою фінансової безпеки підприємства. Суб’єкти 

зовнішнього та внутрішнього середовища фінансової безпеки підприємства. Полі-

тика фінансової безпеки підприємства.  

 
Тема 4. Загрози фінансовій безпеці підприємства. 
Поняття загроз фінансової безпеки підприємства. Критерії оцінки фінансової 

безпеки підприємства. Класифікація загроз фінансовій безпеці 
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Змістовний модуль 2. Методика аналізу фінансової безпеки підприємст-
ва. 

 
Тема 5. Аналіз рівня фінансової безпеки підприємства 
Методи визначення рівня фінансової безпеки підприємства. Індикатори фі-

нансової безпеки підприємства. Інтегральна оцінка фінансової безпеки підприємс-

тва. Ресурсно-функціональний метод. Програмно-цільовий метод. Скоринговий 

метод оцінки рівня фінансової безпеки (метод балів або ранговий метод). Паспорт 

фінансової безпеки підприємства. 

 

Тема 6. Аналіз фінансової безпеки підприємства на основі оцінки ризику 
банкрутства  

Поняття банкрутства. Аналіз ризику банкрутства підприємства. Дискримінан-

тний аналіз. Моделі Альтмана, Бівера, Ліса, Таффлера, Спрінгейта, Терещенко.  

 
Тема 7. Аналіз фінансових ризиків підприємства 
Сутність та елементи фінансових ризиків. Види фінансових ризиків. Методи 

зниження фінансових ризиків.  Визначення рівня ризику  

 

Тема 8. Антикризове фінансове управління підприємством 
Фінансова криза та її класифікаційні ознаки. Антикризове фінансове управ-

ління підприємством. Система раннього попередження та реагування та її індика-

тори. Санація. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
4.1. Денна форма навчання 

Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у  т.ч. 

інд.роб. 

разом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Теоретичні засади аналізу фі-

нансової безпеки держави 

4 2 10  16 

Тема 2. Теоретичні засади аналізу фі-

нансової безпеки підприємства 

2 2 10  14 

Тема 3. Організація фінансової безпе-

ки підприємства. 

4 2 10  16 

Тема 4. Загрози фінансовій безпеці пі-

дприємства. 

2 2 8  12 

Усього 12 8 38  58 
Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Аналіз рівня фінансової безпе-

ки підприємства 

4 4 10  18 

Тема 6. Аналіз фінансової безпеки під-

приємства на основі оцінки ризику ба-

нкрутства 

2 4 10  16 

Тема 7. Аналіз фінансових ризиків пі-

дприємства 

2 2 10  14 
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Тема 8. Антикризове фінансове управ-

ління підприємством 

2 2 10  14 

Усього  10 12 40  62 

Разом 22 20 78  120 

 
3.1. Заочна форма навчання 

Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у  т.ч. 

інд.роб. 

разом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Теоретичні засади аналізу фі-

нансової безпеки держави 

2  12  14 

Тема 2. Теоретичні засади аналізу фі-

нансової безпеки підприємства 

 2 12  14 

Тема 3. Організація фінансової безпе-

ки підприємства. 

  12  12 

Тема 4. Загрози фінансовій безпеці пі-

дприємства. 

  14  14 

Усього 2 2 50  54 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Аналіз рівня фінансової безпе-

ки підприємства 

 2 15  17 

Тема 6. Аналіз фінансової безпеки під-

приємства на основі оцінки ризику ба-

нкрутства 

 2 15  17 

Тема 7. Аналіз фінансових ризиків пі-

дприємства 

 2 15  17 

Тема 8. Антикризове фінансове управ-

ління підприємством 

  15  15 

Усього   6 60  66 

Разом 2 8 110  120 

 
4. Теми та зміст практичних занять 

Тема Зміст Форма конт-

ролю 

Год. 

д з 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Теоретичні 

засади аналізу фі-

нансової безпеки 

держави 

Поняття фінансової безпеки в системі економічної 

безпеки держави. Сутність фінансової безпеки 

держави. Складові фінансової безпеки держави та 

їх загальна характеристика. Розрахунок та оцінка 

індикаторів фінансової безпеки держави  

Письмо-

ве тесту-

вання 

2  

Тема 2. Теоретичні 

засади аналізу фі-

нансової безпеки пі-

дприємства 

Поняття фінансової безпеки: суть та місце в систе-

мі економічної безпеки держави. Поняття та осно-

вні елементи системи фінансової безпеки підпри-

ємства. Функції і завдання аналізу фінансової без-

пеки підприємства. Побудова завдань фінансової 

безпеки для досліджуваного підприємства. 

Письмо-

ве тесту-

вання 

2 2 

Тема 3. Організація Організація управління системою фінансової без- Письмо- 2  
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фінансової безпеки 

підприємства. 

пеки підприємства. Суб’єкти зовнішнього та внут-

рішнього середовища фінансової безпеки підпри-

ємства. Політика фінансової безпеки підприємства. 

Формування Концепції та Положення фінансової 

безпеки підприємства 

ве тесту-

вання 

Тема 4. Загрози фінан-

совій безпеці підпри-

ємства. 

Поняття загроз фінансової безпеки підприємства. Критерії 

оцінки фінансової безпеки підприємства. Класифікація загроз 

фінансовій безпеці 

Письмове 

тестування 
2  

Усього   8 2 
 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Аналіз рівня 

фінансової безпеки 

підприємства 

Методи визначення рівня фінансової безпеки 

підприємства. Індикатори фінансової безпеки під-

приємства. Інтегральна оцінка фінансової безпеки 

підприємства. Ресурсно-функціональний метод. 

Програмно-цільовий метод. Скоринговий метод 

оцінки рівня фінансової безпеки (метод балів або 

ранговий метод). Розробка паспорта фінансової 

безпеки підприємства. 

Письмо-

ве тес-

тування 

4 2 

Тема 6. Аналіз фі-

нансової безпеки пі-

дприємства на осно-

ві оцінки ризику ба-

нкрутства 

Поняття банкрутства. Аналіз ризику банкрутства 

підприємства. Дискримінантний аналіз. Моделі 

Альтмана, Бівера, Ліса, Таффлера, Спрінгейта, Те-

рещенко. Аналіз ризиків досліджуваного підпри-

ємства 

Письмо-

ве тес-

тування 

4 2 

Тема 7. Аналіз фі-

нансових ризиків 

підприємства 

Сутність та елементи фінансових ризиків. Види 

фінансових ризиків. Методи зниження фінансових 

ризиків.  Визначення рівня ризику для досліджува-

ного підприємства 

Письмо-

ве тес-

тування 

2 2 

Тема 8. Антикризове 

фінансове управлін-

ня підприємством 

Поняття фінансової кризи та її класифікаційні 

ознаки. Антикризове фінансове управління підпри-

ємством. Формування системи раннього попере-

дження та реагування та її індикаторів для дослі-

джуваного підприємства. Побудова плану санації. 

Письмо-

ве тес-

тування 

2  

Усього   12 6 
Разом    20 8 

 

 
6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для денної форми навчання: 

підготовка до аудиторних занять –    20 год.; 

підготовка до контрольних заходів –38  год. 

опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях       20 год. 

Усього                                                   78 год. 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу перевіряється 

під час поточного та підсумкового контролю знань. 

 
Завдання для самостійної роботи студентів, 

які не розглядаються на лекціях 
№  Назва теми Зміст питання Д З 

1 Тема 1. Теоретичні засади аналізу фінансової 

безпеки держави 

Фінансова безпека у зарубі-

жних країнах3 

1 1 

2 Тема 2. Теоретичні засади аналізу фінансової 

безпеки підприємства 

Подолання кризових ситуа-

цій підприємства.  

1 1 

3 Тема 3. Організація фінансової безпеки підп- Системи попередження фі- 3 3 
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риємства. нансової безпеки  

4 Тема 4. Загрози фінансовій безпеці підприємс-

тва. 

Надзвичайні події та їх вплив 3 3 

5 Тема 5. Аналіз рівня фінансової безпеки підп-

риємства 

Стратегія прийняття ризи-

ку 

3 3 

6 Тема 6. Аналіз фінансової безпеки підприємст-

ва на основі оцінки ризику банкрутства 

Проблеми обрахунку ризику 3 3 

7 Тема 7. Аналіз фінансових ризиків підприємс-

тва 

Модуль готовності 3 3 

8 Тема 8. Антикризове фінансове управління пі-

дприємством 

Складові кризового менедж-

менту 

3 3 

 Разом  20 20 
 

7. Методи навчання 

У процесі навчання використовуються оглядові та проблемні лекції. Під час лекційного 

курсу застосовується мультимедійна презентація (із застосуванням PowerPoint), роздатковий ма-

теріал, дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних заняттях вирішуються ситу-

аційні завдання. 

 

8. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни проводиться у формі письмового або 

комп’ютерного тестування (30 тестів закритої форми з однією правильною відповіддю з 5 мож-

ливих) з кожної теми. Під час проведення комп’ютерного тестування кількість тестів та порядок 

їх оцінювання визначається відповідно до Положення про семестровий поточний та підсумко-

вий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт НУВГП). Загальна база тестів 

становить 450 одиниць (100 тестів на 1 кредит). 

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконання завдань.  

Підсумковий контроль знань – екзамен відбувається відповідно до Положення про семестро-

вий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт 

НУВГП).   

Структура екзаменаційного білету: 

теоретична частина – 30 тестів закритої форми з однією правильною відповіддю, які за зміс-

том охоплюють усю програму навчальної дисципліни; 

практична частина – завдання (аналіз структури і динаміки, розрахунок коефіцієнта). 

9. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні 

результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Аналіз фінансової 

безпеки підприємства», є: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою  навчальної 

дисципліни; 

− глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

− вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідов-

ність тощо); 
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− вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 

− вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практич-

них, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахун-

кового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в мето-

диці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (роз-

мірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Таблиця 1 

Розподіл балів що отримують студенти денної форми навчання 

Модуль 1: 

поточний контроль 

М
о

д
у

л
ь 

2
: 

ІН
Д

З 

Е
к

за
м

ен
 

С
ум

а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

- 0-40 0-100 

0-20 0-40 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-10 0-10 0-10 

З них: 
Теор  1 2 2 2 2 2 2 2 

Практ 2 2 2 2 2 2 4 4 

СРС 2 2 2 2 2 2 2 2 

У екзаменаційній відомості результати навчання проставляються за двома шкалами (табл. 

3). Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної ро-

боти, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами поточ-

ного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Таблиця 3 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
90-100 “відмінно” 

82-89 “добре” 

74-81 

64-73 “задовільно” 

60-63 

35-59 “незадовільно” з можливістю повторного складання 

1-34 “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Міклуха О.Л. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Аналіз фінансової безпеки підприємства» для студентів спеціальності 071 “Облік і 

оподаткування” денної та заочної форм навчання. - Рівне: НУВГП, 2019.  
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11. Рекомендована література 
11.1. Базова література 

1. Боримська К. П. Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки підпри-

ємства: проблеми методології й організації / К. П. Боримська. — Житомир: ЖДТУ, 2014. — 624 

с.  

2. Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : мо-

ногр. / Л. В. Гнилицька. — К.: КНЕУ, 2012. — 305 с 

3. Фінансова безпека суб’єктів господарювання : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, 

проф. О. Б. Жихор. - К. : УБС НБУ, 2014. - 605 с 

11.2. Додаткова література 
4. Амосов О. Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах: теоретичний аспект/ О. 

Ю. Амосов// Проблеми економіки. − 2011. − № 4. − С. 76-80. 
5. Бердар М. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва/ М. Бердар// Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2011. − № 

124-125. – С. 73-76. 
6. Ганущак Т. В. Методи оцінки фінансової безпеки підприємства/ Т. В. Ганущак // Наука й 

економіка. − 2012. − № 2 (26). − С. 146-150. 35.  
7. Ганущак Т. В. Методи управління фінансовою безпекою підприємства / Т. В. Ганущак// На-

ука й економіка. − 2012. − № 3 (27). – С. 13-17. 
8. Картузов Є. П. Аналіз механізму управління фінансовою безпекою підприємства/ Є. П. Кар-

тузов // Актуальні проблеми економіки. − 2012. − № 7. − С. 118-124. 

9. Картузов Є. П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і фу-

нкціональні аспекти/ Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. − 2012. − № 8. − С. 172-

181 
10. Картузов Є. П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств / Є. П. Карту-

зов // Актуальні проблеми економіки. − 2012. − № 9. − С. 115-124. 210  

11. Картузов Є. П. Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства/ Є. П. Картузов 

// Актуальні проблеми економіки. − 2012. − № 10. − С. 115-123. 

12. Меліхова Т. О. Узагальнення методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки під-

приємства з метою вибору оптимальних для діагностування зовнішніх та внутрішніх загроз / Т. 

О. Меліхова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2018. – 

№ 2. – С. 38–50.  

13. Воропай В. А. Аналіз методичних підходів оцінки стану і рівня забезпечення системи еконо-

мічної безпеки підприємства / В. А. Воропай // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 

257. – С. 190–195. 

14. Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та 

їх застосування). Навчальний посібник. Книга 1. - К., Видавець Позднишев, 2007, 89 с. [Елек-

тронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/106/1/07PYV110117.doc 

15. Петренко Л. Взаємозв’язок фінансової безпеки та фінансової стійкості підприємства // Еко-

номіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів /М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана – 2010. С. 232-243 

16. Погосова М. Ю. Аналіз методичного забезпечення оцінювання фінансової безпеки підприєм-

ства [Електронний ресурс] / М. Ю. Погосова, В. С.Лебедєва // Экономические науки. – Режим 

доступу : http://www.rusnauka.com.  
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17. Сословський В. Г. Науково-методичні підходи до діагностування фінансової безпеки підп-

риємства / В. Г. Сословський, Ю. С. Яловенко // Фін.- кредит. діяльн.: пробл. теорії та практи-

ки. - 2012. - Вип. 2. - С. 113-117. 

18. Ткаченко І.П., Кіланчук Ю.В., Педченко І.В. Прогнозування фінансової безпеки підприємст-

ва з використанням лінгвістичного класифікатора. Інфраструктура ринку. 2017. № 8. С. 173–179.  

19. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей усіх форм навчання / С.М. 

Фролов, О.В. Козьменко, А.О. Бойко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Фролова. Су-

ми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 332 с. 

20. Тимощенко К. С. Фінансовий механізм фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Дисер-

тація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук [Електронний ресурс] / – Ре-

жим доступу : http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/12797/dis_tymoschenko.pdf 

 
11.3. Інформаційні ресурси 

21. Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018р., № 2469-VIII / [Елект-

ронний ресурс] // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/print 

22. Стратегія національної безпеки України. Затверджено Указом Президента України від 26 

травня 2015 року № 287/2015 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 

23.Проект «Концепція фінансової безпеки України». Розробники: д.е.н. Барановський О.І., кан-

дидати економічних наук Блащук Ю.О., Пузяк М.І., Новошинська Л.В., Резнікова О.О., Роман-

ченко О.В., Стасюк Ф.Ф., Фещенко В.В. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.ufin.com.ua 

24. Порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання 

державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності 

перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповно-

важеного органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрут-

ства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.  За-

тверджено Наказом Міністерства юстиції України від 26.02.2013 № 327/5/ [Електронний ре-

сурс] // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0331-13 

25. Верховна рада України / [Електронний ресурс] // Режим доступу:  zakon.rada.gov.ua 

26. Міністерство фінансів / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/ 

27. Державна казначейська служба / [Електронний ресурс] // Режим доступу:  treasury.gov.ua/ 

28. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: НКЦПФР / [Електронний ресурс] 

// Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/ 

29. НБУ / [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.bank.gov.ua 

30. Фінансові звіти емітентів цінних паперів / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://smida.gov.ua/ 

31. Державна служба статистики / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/ 

32. Державна фіскальна служба/ [Електронний ресурс] // Режим доступу:  www.visnuk.com.ua/ru/ 

 

 
 
Розробник робочої програми: __________Міклуха О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


