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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

 

Даний курс орієнтований на засвоєння знань з 
теоретичних та практичних аспектів розробки та 
управління реалізацією стратегії фінансово-
економічної безпеки підприємства, як складової його 
загальної стратегії розвитку. 
 

Метою вивчення дисципліни є формування  у 
фахівців з безпеки фундаментальних знань та 
професійних навичок по організації систем безпеки на 
підприємствах України. 

 

Використовуються такі методи викладання та 

технології: проблемна лекція, тренінги, аналіз 

конкретних ситуацій (case study); навчальна дискусія, 

обговорення, презентації,  та інші. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3627 

Компетентності Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та практичні проблеми у сфері управління 
фінансово-економічною безпекою в процесі навчання, 
що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. 
ЗК01. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні;  
ЗК03. Навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій;  
ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів);  
ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  
ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу  
ЗК08. Здатність виявляти, вирішувати проблеми, 
приймати обґрунтовані рішення. 
СК01. Здатність обирати та використовувати 
концепції, методи та інструментарій менеджменту, в 
тому числі у відповідності до визначених цілей та 
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міжнародних стандартів;  
СК02. Здатність встановлювати цінності, бачення, 
місію, цілі та критерії, за якими організація визначає 
подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани;  
СК04. Здатність до ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації;  
СК09. Здатність аналізувати й структурувати 
проблеми організації, приймати ефективні 
управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;  
СК 11. Здатність і готовність здійснювати 
організацію та управління фінансово-економічних 
процесів та їх відповідності щодо загальної стратегії 
та тактики фінансово-економічної безпеки  
СК 12. Здатність до вирішення проблемних питань і 
нестандартних ситуацій у професійній діяльності за 
умов невизначеності та ризиків; 
СК14. Здатність до використання інформаційно-

аналітичного інструментарію дослідження змін у 

стані фінансово-економічної безпеки з використанням 

сучасних знань про методи, технології та 

інструменти аналізу, моделювання та оцінювання 

економічних процесів та явищ. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР01. Критично осмислювати, вибирати та 
використовувати необхідний науковий, методичний і 
аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах;  
ПР02. Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення;  
ПР05. Планувати діяльність організації в 
стратегічному та тактичному розрізах;  
ПР06. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність;  
ПР09. Вміти спілкуватись в професійних і наукових 
колах державною та іноземною мовами; 
ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення організації (підрозділу). 
ПР15. Розробляти та управляти реалізацією 
стратегії фінансово-економічної безпеки 
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підприємства, як складової його загальної стратегії 
розвитку підприємства, банків та фінансових установ 
ПР16. Відшуковувати, обробляти систематизувати 
та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 
професійних та наукових завдань у сфері забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ 
та організацій 
ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки 
зовнішні та внутрішніх загроз, ризиків, небезпек при 
проектуванні комплексних систем  безпеки; 
ПР20. Застосовувати інструментарій антикризового 
фінансового управління з метою забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, 
організацій 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 

   Аналітичні навички, формування власної думки, 
здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до комплексного вирішення проблеми, 
здатність оцінювати ризики та приймати рішення, 
Економічна компетентність та інші. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні 
результатів поточного та підсумкового контролів є 
такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, 
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, які вивчаються, у їх 
взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання 
(чіткість, лаконічність, логічність, послідовність 
тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під 
час розв’язання практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних 
результатів. 

      Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно та якісно виконати завдання для 
самостійної роботи, вчасно здати модульні контролі 
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знань. 
      Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом практичної перевірки та 
опитування. Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
   
 За вчасне та якісне виконання завдань для 
самостійної роботи та опанування курсу, студент 
отримує такі обовя’зкові бали: 

- 60 балів поточне оцінювання; 
- 20 балів – модуль 1; 
- 20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 
 
Оцінювання результатів поточної роботи 

(завдань, що виконуються на практичних, 
індивідуальних заняттях та консультаціях, 
результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні 
роботи, ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші 
завдання творчого характеру (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 розрахункового 
характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить 
суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 
висновки, оформлення тощо); 

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

 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 

виконання рефератів,есе дослідницького характеру за 
темою курсу. Тему дослідницької роботи можна 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 

Детальний розподіл балів за курсом розміщено у 
навчальній платформі Moodle за посиланням: 
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https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3627 
 

Крім того, додаткові бали можна отримати на 
основі перезарахування результатів неформальної 
освіти (див. розділ «Неформальна та інформальна 
освіта») 

 
Модульний контроль проходитиме у формі 

тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 
рівень 1 – 25 запитань по 0,4 бали (10 балів), рівень 2 – 
5 запитань по 1 балу (5 балів), рівень 3 – 1 завдання по 
5 балів (5 бали). Усього – 20 балів.  
 
    Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 
 

Вивчення дисципліни „Організація та управління 
системою фінансово-економічної безпеки підприємства” 
базується на знаннях, отриманих з таких навчальних 
дисциплін, як „Фінансово-економічна діяльність суб’єктів 
господарювання”, „Організація та управління системою 
фінансово-економічної безпеки банків, фінансових та 
банківських установ”, „Теорія організації та управління 
безпекою соціальних програм”, а отримані знання будуть 
використовуватись у подальшому при вивченні таких 
дисциплін: „Сучасні методи забезпечення надійності 
персоналу та особистої безпеки”, „Організація та 
управління інформаційно-аналітичним забезпеченням 
безпеки підприємства”, „Управління захистом комерційної 
таємниці на підприємстві” 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

     Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
     В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у наукових 
працях 
(http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1
%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1
%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0
%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0).  

Інформаційні 
ресурси 

1. Контроль за концентраціями та узгодженими діями // 
Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/128717 

2. Відновлення платоспроможності та банкрутство // Фонду 
державного майна України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3627
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/128717
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http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-Vidnovlennya-platospromozhnosti-ta-
bankrutstv.html 

3. Офіційний портал Державна фіскальна служба України. Податки, 
збори, платежі. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/ 

4. Економічна статистика // Державна служба статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/http://www.ukrstat.gov.ua/ 

5. Борг // Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/news/borg 

6. Законодавство України / Верховна рада України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 
Дедлайни та 
перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

      Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин.  
   Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
         При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3627 
   Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки.   

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/
http://www.ukrstat.gov.ua/http:/www.ukrstat.gov.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
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Неформальна та 
інформальна 
освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera та інших опановувати матеріал 
для перезарахування результатів навчання. При цьому 
знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу, повинні мати 
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни. Відкритий перелік курсів в розрізі дисциплін 
розміщено на сторінці кафедри фінансів та економіки 
природокористування:  
https://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-fep/neformalna-osvita 
 
Рекомендовані курси в рамках неформальної освіти 
(до 20 балів): 

- International Security Management: 
https://www.coursera.org/programs/national-university-
of-water-and-environmental-eng-on-coursera-
ioegs?productId=fLkfy-jxEem92RKEKUjc-
g&productType=course&showMiniModal=true 

- Фінансовий менеджмент: 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/NAUKMA/1
01/2014_T2/about 

 
ДОДАТКОВО 

 
Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення  
     За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін  
законодавства України та появи сучасних технологій у 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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сфері фінансів та новітніх інструментів задля 
використання резервів та пошуку можливостей 
розвитку фінансових систем. 
   Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у сфері банківської діяльності. 
За таку ініціативу студенти можуть отримати 
додаткові бали.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
 

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

     До викладання курсу долучена Фахівець з якості ТОВ 
«Хлібодар» (ТМ «Румянець») 

Інтернаціоналіза
ція 

Scholar.google  (Пошук за статтями великих наукових 

видань, по архівам препринтів, публікаціям на сайтах 
університетів, наукових товариств та інших наукових 
організацій): https://scholar.google.com/ 
Open Educational Resources (відкриті освітні ресурси): 

https://www.oercommons.org/ 
Open Access Publishing in European Networks (колекція 

наукових книг з гуманітарних та суспільних дисциплін): 
https://www.oapen.org/ 
Open Yale Courses (лекції та інші матеріали з дисциплін 

гуманітарних, суспільних та природничих наук): 
https://oyc.yale.edu/ 
Розширений перелік ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 22 год Прак. 20 год Самостійна робота 78 год 

Лекційні та практичні заняття 

Тема 1. Основи економічної безпеки підприємства 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://scholar.google.com/
https://www.oercommons.org/
http://www.oapen.org/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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Кількість 
годин: 

лекції –4 
практ. - 4 

ПР02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 
вирішення;  

ПР06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;  

ПР09. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами; 

ПР 16. Відшуковувати, обробляти систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань у сфері забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій; 

Опис теми 

Суть та еволюція поняття економічної безпеки підприємництва в системі 
національної безпеки країни. Характеристика загроз зовнішнього середовища, їх вплив 
на систему безпеки підприємства. Внутрішнє середовище підприємства, як основа 
протидії загрозам.  

Література [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20 ] 

Тема 2. Аналіз рівня економічної безпеки 

Кількість 
годин: 
лекції – 6 
практ. - 4 

ПР01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;  

ПР06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;  

ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПР 16. Відшуковувати, обробляти систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань у сфері забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 

ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки  зовнішні та внутрішніх 
загроз, ризиків, небезпек при проектуванні комплексних систем  безпеки; 

Опис теми 

Особливості врахування ризиків, загроз, небезпек при проектуванні систем 
безпеки.  Індикатори економічної безпеки підприємства. Моніторинг ефективності 
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.  

Література [2, 4, 16, 11,13, 15,18, 19, 20] 

Тема 3.  Концептуальні підходи до підвищення рівня безпеки 
підприємств 

Кількість 
годин: 

лекції – 4 
практ. – 4 

ПР02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 
вирішення;  

ПР05. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;  
ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки зовнішні та внутрішніх 

загроз, ризиків, небезпек при проектуванні комплексних систем  безпеки; 
ПР 20. Застосовувати інструментарій антикризового фінансового управління з 

метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, організацій 

Опис теми 

Концепції комплексно ї безпеки підприємства, порядок та правила їх розробки. 
Сутність теорії «інтереси-загрози». Концепція корпоративної безпеки УСПП, як 
основа побудови сучасної системи забезпечення безпеки підприємств 

Література [2, 4, 16, 11,13, 15,18, 19, 20] 

Тема 4. Управління системою фінансово-економічної безпеки 

підприємства 

Кількість 
годин: 
лекції – 4 
практ. – 4  

ПР01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;  

ПР02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 
вирішення;  

ПР05. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;  
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ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки зовнішні та внутрішніх 
загроз, ризиків, небезпек при проектуванні комплексних систем  безпеки; 

ПР 20. Застосовувати інструментарій антикризового фінансового управління з 
метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, організацій 

Опис теми 

Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підприємства. 
Організація управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. 
Положення про підрозділи служби безпеки підприємства. Особливості розробки 
системи фінансово-економічної безпеки для корпорацій. 

Література [1, 4, 10,16,18,19, 20] 

Тема 5.  Функціональні механізми зміцнення економічної безпеки 

Кількість 
годин: 

лекції – 4 
практ. – 4 

ПР02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 
вирішення;  

ПР05. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;  
ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки зовнішні та внутрішніх 

загроз, ризиків, небезпек при проектуванні комплексних систем  безпеки; 
ПР 20. Застосовувати інструментарій антикризового фінансового управління з 

метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, організацій 

Опис теми 

Сутність та особливості побудови механізму забезпечення фінансово-економічної 
безпеки. Структура механізму забезпечення безпеки підприємства. Побудова 
механізму зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Література [1, 4, 10,16,18,19, 20] 
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