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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів/годин 5,0 / 150 5,0 / 150 

Усього годин аудиторної роботи 72 18 

в т.ч.:   

 лекційні заняття, год. 36 8 

 практичні заняття, год. 36 10 

лабораторні заняття, год.   

семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи 78 132 

Вид семестрового контролю Екзамен Екзамен  

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 48; 

для заочної форми навчання -  12. 

 

 

2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни «Економічна безпека 

підприємницької діяльності» 

 

Предмет навчальної дисципліни - система економічних зв’язків, що 

сформувалися в системі підприємницьких відносин для забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарювання, методи їх регулювання та 

особливості розвитку на сучасному етапі. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи 

знань та практичних навичок з організації та забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності на макрорівні і мікрорівні. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів 

необхідних компетентностей.  

      Загальні компетентності:  

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, ЗК3.  

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, ЗК5; 

здатність бути критичним і самокритичним, ЗК10;  

здатність приймати обґрунтовані рішення, ЗК11. 

 

    Спеціальні компетентності:  

здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях, СК1; 
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здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами, СК2; 

здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію, СК11; 

здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення, СК12; 

здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків, СК14. 

 

2.3. Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання: 

застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами 

та органами державної влади), Р5;  

використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності, Р6;  

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати, Р12;  

визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку, 

Р14;  

оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації 

державною та іноземною мовами, Р20;  

демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об’єктами, та у невизначених умовах, Р22;  

показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення, Р23. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 
Назви  тем Кількість годин 

Денна форма навчання 

(ДНЗО) 

Заочна форма навчання 

(ЗФЗО) 

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Теоретичні основи 

економічної безпеки 

підприємницької діяльності 

8 2 2 - - 4 8 2 2 - - 4 

Тема 2. Оцінка економічної 

безпеки підприємницької 

діяльності 

8 2 2 - - 4 8 - - - - 8 

Тема 3. Основні напрями 

організації економічної 

безпеки на підприємстві 

8 2 2 - - 4 8 2 2 - - 4 

Тема 4. Нормативно-

правове регулювання 

економічної безпеки 

підприємницької діяльності 

12 4 4 - - 4 12 - - - - 12 

Тема 5. Конфіденційна 

інформація і комерційна 

таємниця 

12 4 4   4 12 - - - - 12 

Тема 6. Протидія суб’єктів 

господарювання 

промисловому шпіонажу і 

промисловій розвідці  

12 4 4 - - 4 12 - - - - 12 

Тема 7. Технологічний та 

функціональний захист 

підприємства від загроз 

економічній безпеці 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 8.  Фінансово-

економічна безпека 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 

12 4 4 - - 4 12 2 2 - - 8 

Тема 9. Стратегічні та 

тактичні заходи захисту 

підприємницьких структур 

12 4 4 - - 4 12 2 4 - - 6 

Тема 10. Управління 

економічною безпекою 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 

12 4 4 - - 4 12 - - - - 12 

Тема 11. Інформаційне 

середовище економічної 

безпеки підприємництва 

12 4 4 - - 4 12 - - - - 12 

Загальна самостійна 

підготовка (підготовка до 

навчальних занять і 

контрольних заходів)  

32 - - - - 32 32 - - - - 32 

Усього годин  150 36 36 - - 72 150 8 10 - - 132 
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3.2. Лекційні заняття 
№ 

з/п 
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Теоретичні основи економічної безпеки 

підприємницької діяльності  

Вступ. Предмет і завдання дисципліни. Мета та функціональні 

цілі економічної безпеки підприємства. Основні функції 

економічної безпеки підприємства. Структурні елементи і схема 

організації економічної безпеки підприємства. 

2 2 

2 Тема 2. Оцінка економічної безпеки підприємницької 

діяльності   

Функціональна карта підприємтства. Система показників для 

проведення оцінки та аналізу економічної безпеки 

підприємства. Захист від неправомірних дій контрагентів 

підприємства. Ефективність заходів по підтриманню 

економічної безпеки підприємства за екологічною складовою. 

Підтримка економічної безпеки підприємств агропродовольчого 

підкомплексу 

2  

3 Тема 3. Основні напрями організації економічної безпеки 

підприємницької діяльності  

Формування служби економічної безпеки підприємства 

Організація системи економічної безпеки підприємства 

Стратегічне забезпечення системи управління економічною 

безпекою підприємства 

2 2 

4 Тема 4. Нормативно-правове регулювання економічної 

безпеки підприємницької діяльності. 

Державна політика  регулювання підприємницької безпеки. 

Правове регулювання системи економічної безпеки. 

Регулювання конфлікту інтересів. Регулювання економічної 

безпеки у процесі укладання господарських договорів. 

4  

5 Тема 5. Конфіденційна інформація і комерційна таємниця 

Поняття комерційної таємниці. Відомості, що становлять 

комерційну таємницю. Захисні програми та обладнання. Етапи 

роботи з відомостями, що є комерційною таємницею. 

Відповідальність за розголошення комерційної інформації.  

4  

6 Тема 6. Протидія суб’єктів господарювання промисловому 

шпіонажу і промисловій розвідці 

Поняття промислового шпигунства.  Методи промислового 

шпигунства. Чинники та інструменти промислового 

шпигунства. Системи заходів протидії та боротьби з 

промисловим шпигунством на підприємстві 

4  

7 Тема 7. Технологічний та функціональний захист 

підприємства від загроз економічній безпеці 

Системи безпеки.. Захист прав підприємства. Прогнозування  

розвитку несприятливих подій. Аналіз конкурентів і партнерів 

підприємства. Превентивний вияв загроз підприємству 

Недопущення незаконного проникнення осіб у злочинних 

цілях.  

2  
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8 Тема 8.  Фінансово-економічна безпека суб’єктів 

підприємницької діяльності  

Етапи оцінки фінансової складової економічної безпеки 

підприємства. Інвестиційний проект. Класифікація інвестиційних 

проектів. Автоматизовані системи опрацювання економічної 

інформації. Інвестиційний підхід до визначення оцінки рівня 

економічної безпеки підприємств агропродовольчого 

підкомплеку. 

4 2 

9 Тема 9. Стратегічні та тактичні заходи захисту 

підприємницьких структур 

 Стратегічні та тактичні заходи захисту підприємницьких 

структур. Стандартизація і сертифікація безпеки суб’єктів 

господарювання. Стратегічне забезпечення економічної безпеки 

підприємств. Тактичні заходи захисту. 

4 2 

10 Тема 10. Управління економічною безпекою суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Мета та завдання управління економічною безпекою. Принципи 

та методи управління економічною безпекою. Діагностика 

економічної безпеки. Управління ризиками. Антикризове 

управління. 

4  

11 Тема 11. Інформаційне середовище економічної безпеки 

підприємництва. 

Поняття інформаційної безпеки. Внутрішні та зовнішні загрози 

інформаційній безпеці. Отримання, обробка, зберігання, 

перетворення, передача та ліквідації непотрібної інформації. 

Канали витоку інформації. Захист елементів обчислювального 

середовища. Контроль за джерелами загроз інформаційній 

безпеці. 

4  

Усього годин 36 8 

 

 

 

3.3. Практичні заняття 

 

№ 

з/п 
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Теоретичні основи економічної безпеки 

підприємницької діяльності  

 

Етапи еволюції поняття «економічна безпека». Економічна 

безпека регіону. Економічна безпека підприємництва. Система 

економічної безпеки підприємства. Принципи економічної 

безпеки підприємства. 

2 2 

2 Тема 2. Оцінка економічної безпеки підприємницької 

діяльності   

Показників часткового та сукупного критеріїв економічної 

безпеки підприємства. Система показників для проведення 

оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства.  

Взаємозв’язок складових інформаційно-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

2  
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3 Тема 3. Основні напрями організації економічної безпеки 

підприємницької діяльності 

Характеристика основних функціональних складових 

економічної безпеки підприємства: фінансової, інтелектуально-

кадрової, техніко- технологічної. Характеристика основних 

функціональних складових економічної безпеки підприємства: 

політико-правової, силової, екологічної 

2 2 

4 Тема 4. Нормативно-правове регулювання економічної 

безпеки підприємницької діяльності. 

Діяльність служби безпеки в правовому аспекті. Права суб’єктів 

безпекової діяльності діяльності в межах наданої їм компетенції. 
Правова служба безпеки підприємства 

4 - 

5 Тема 5. Конфіденційна інформація і комерційна таємниця 

На запропонованому прикладі здійснити аналіз етапів роботи з 

відомостями, що є комерційною таємницею. 

4  

6 Тема 6. Протидія суб’єктів господарювання промисловому 

шпіонажу і промисловій розвідці 

На основі запропонованого прикладу запропонувати можливий 

варіант системи заходів протидії та боротьби з промисловим 

шпигунством на підприємстві 

4  

7 Тема 7. Технологічний та функціональний захист 

підприємства від загроз економічній безпеці 

 Технічне забезпечення систем захисту економічної безпеки. 

Підбір персоналу та економічна безпека підприємства. Місце 

кадрової  безпека в структурі соціально-економічної безпеки 

підприємства Загрози інтелектуальній складовій служби 

безпеки на підприємствах  

2  

8 Тема 8.  Фінансово-економічна безпека суб’єктів 

підприємницької діяльності  

На основі запропонованого прикладу сформувати  

скоординовану структуру дій забезпечення фінансово-

економічної безпеки.  

4 2 

9 Тема 9. Стратегічні та тактичні заходи захисту 

підприємницьких структур 

На основі запропонованого прикладу розробити стратегію 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 

4 4 

10 Тема 10. Управління економічною безпекою суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Функціональна карта служби безпеки на підприємстві.  Система 

підбору персоналу служби економічної безпеки підприємства.  

4  

11 Тема 11. Інформаційне середовище економічної безпеки 

підприємництва. 

На основі запропонованого прикладу розробити систему 

інформаційного захисту безпеки підприємництва. 

4  

Усього годин 36 10 
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3.4. Тематична самостійна робота 

 
№ 

з/п 
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Теоретичні основи економічної безпеки 

підприємницької діяльності  

Фактори впливу на стан економічної безпеки підприємства. 

Взаємозв’язок категорій «економічна безпека  підприємства» та 

«ризик». Концептуальні положення управління економічною 

безпекою підприємства. 

4 4 

2 Тема 2. Оцінка економічної безпеки підприємницької 

діяльності   

Функціональні ознаки фінансової складової економічної 

безпеки підприємства. Процедура оцінювання сукупного 

критерію економічної безпеки підприємства. Частковий 

функціональний критерій економічної безпеки підприємства 

4 8 

3 Тема 3. Основні напрями організації економічної безпеки 

підприємницької діяльності  

Напрями удосконалення організації економічної безпеки 

підприємств в умовах глобалізації та активізації інтеграційних 

процесів 

4 4 

4 Тема 4. Нормативно-правове регулювання економічної 

безпеки підприємницької діяльності. 

Алгоритм нормативного регулювання економічної безпеки 

підприємства. Мета та зміст нормативного регулювання 

економічної безпеки підприємства. Класифікація нормативно-

правових документів забезпечення економічної безпеки 

підприємства.  

4 12 

5 Тема 5. Конфіденційна інформація і комерційна таємниця 

Детальна характеристика кожного етапу роботи з відомостями, 

що є конференційними. Політика захисту комерційних 

таємниць підприємства. 

4 12 

6 Тема 6. Протидія суб’єктів господарювання промисловому 

шпіонажу і промисловій розвідці 

Завдання інформаційно-аналітичного підрозділу підприємства. 

Алгоритм створення конкурентної розвідки на підприємстві.  

4 12 

7 Тема 7. Технологічний та функціональний захист 

підприємства від загроз економічній безпеці 

Етапи забезпечення технологічно-технічної безпеки на 

підприємстві. Ідентифікація складових ресурсного забезпечення 

діяльності підприємства. Структура служби економічної 

безпеки. 

6 10 

8 Тема 8.  Фінансово-економічна безпека суб’єктів 

підприємницької діяльності  

Оцінка економічної безпеки бізнес-планів та інвестиційних 

проєктів.    

4 8 

9 Тема 9. Стратегічні та тактичні заходи захисту 

підприємницьких структур 

Елементи стратегій захисту підприємницьких структур. 

Тактичні прийоми захисту підприємницьких структур. 

4 6 
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10 Тема 10. Управління економічною безпекою суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Вплив корупції на економічну безпеку підприємства. Вплив 

органів державного регулювання на економічну безпеку 

підприємства.. 

4 12 

11 Тема 11. Інформаційне середовище економічної безпеки 

підприємництва. 

Класифікація видів інформації. Види інформація з обмеженим 

режимом доступу.  Схема організації документообігу та 

реєстрації інформації на підприємстві. Технології формування 

інформаційного забезпечення економічної безпеки. Економічна 

безпека зростаючих компаній: аналіз і особливості 

інформаційного середовища підтримки. 

4 12 

Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів  32 32 

Усього годин 78 132 

 

 

 

4. Індивідуальні завдання 

 

Теми індивідуальних завдань (рефератів, описових робіт):   
1. Методи оцінювання ризиків діяльності підприємства.  
2. Особливості стратегічного управління безпековою політикою  

підприємницьких структур.  
3. Управління організацією служби безпеки у підприємництві.  
4. Ресурсно-функціональний підхід до визначення економічної безпеки 

підприємства. 
5. Економічні злочини, які впливають на стан економічної безпеки  

підприємництва 
6. Аналіз ефективності операцій служби безпеки підприємництва.  
7. Аналіз ефективності процесів організації структур забезпечення 

економічної безпеки на підприємстві.  
8. Оцінка техніко-економічного рівня розвитку підприємства. 
9. Особливості формування та розподілу бюджету служби безпеки на 

підприємстві.  
10. Управління інвестиційними процесами  і забезпечення економічної 

безпеки підприємницької діяльності. 
11. Оцінка ефективності служби економічної безпеки підприємства і 

система оплати праці на підприємствах. 
12. Оцінка ефективності управління персоналом служби безпеки на 

підприємствах. 
13.  Економічне обґрунтування програм забезпечення економічної 

безпеки на підприємстві. 

14. Конкурентна стратегія підприємства і діяльність служб забезпечення 

економічної безпеки діяльності бізнесу.  

15. Організаційні основи діяльності служба безпеки на підприємства. 

16.Політика і стратегія економічної безпеки підприємства.  

17.Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки 

підприємництва.  

18. Моніторинг економічної безпеки підприємництва.  

19. Проблеми захисту підприємницької діяльності та організація захисту 
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бізнесу в Україні. 

20. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки в системі діяльності фірми 

в ринкових умовах господарювання. 

21.Комплексна система заходів захисту підприємництва. 

22.Видова класифікація моделей діагностики економічної безпеки 

діяльності підприємств. 

23. Недержавна система забезпечення безпеки підприємництва: 

національний та світовий досвід 

24. Основні принципи забезпечення безпеки функціонування 

підприємництва. 

25.Комплексний підхід до формування стратегії забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 

 

 

 

5. Методи навчання 

 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні 

(розповідь, пояснення, лекція); наочні (демонстрація, ілюстрація); практичні 

(практична робота, вправи). За характером логіки пізнання використовуються 

такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, 

індуктивний,дедуктивний. За рівнем самостійної пошукової діяльності 

використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

 

6. Методи контролю 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю: усне і 

письмове опитування, тести, перевірка виконаних практичних завдань. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом. 

 

 

7.Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

7.1. Денна форма навчання 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, національною 4- 

бальною шкалою та шкалою ЕСТБ 
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      Таблиця 7.1. 

 
 

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою визначається на основі 

проведення поточного та підсумкового екзаменаційного контролю. При цьому 

за результатами поточного контролю (ПК) студент може набрати максимально 

50 балів та максимально 50 балів можна отримати за результатами складання 

екзамену. Поточний контроль полягає в оцінюванні рівня підготовленості 

студентів до виконання конкретних робіт, повноти та якості засвоєння 

навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань відповідно до 

робочої програми навчальної дисципліни. Поточний контроль проводиться за 

кожною вивченою темою шляхом усного чи письмового опитування. 

Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною шкалою. 

Критерії поточного оцінювання студентів за національною шкалою подано у 

таблиці.                                                                                                          

 

Таблиця 7.1. 

 

Критерії поточного оцінювання знань студентів 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

5 ("відмінно") 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних/розрахункових завдань, використовуючи при цьому нормативну, 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі завдання. 

Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій 

синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, формувати висновки 

і узагальнення, вільно оперувати фактами і відомостями. 
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4 ("добре") 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому нормативну та обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість розрахункових/тестових завдань. Студент здатен виділяти суттєві 

ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти 

причинно-наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі несуттєві помилки, 

формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та 

відомостями. 

3 ("задовільно") 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під 

час усних виступів та письмових розрахунків, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. 

2 ("незадовільно") 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових розрахунків, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив окремі розрахункові/тестові завдання. Безсистемне 

відділення випадкових ознак вивченого; невміння робити найпростіші 

операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки. 

 
 

В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх 

отриманих студентом оцінок за результатами поточного контролю (ПК) за 

чотирибальною шкалою з наступним переведенням його у 50 - бальну шкалу за 

формулою: 

 
 

 
 

Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок 

заохочувальних балів: 

- студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру, додається 

2 бали; 

- за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових 

конференціях (додається 2 бали), на міжвузівському рівні (додається 5 балів); 

- за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням 

кафедри. 

 

7.2. Заочна форма 
 

У зв’язку з тим, що для студентів заочної форми навчання співвідношення 

обсягу годин, відведених на аудиторні заняття та самостійну роботу, має значні 

відмінності від денної форми, відповідно є відмінності у розподілі балів та 

критеріїв оцінювання. За результатами поточного контролю студент може 

набрати максимально 30 балів, 50 балів - за результатами складання екзамену 

та 20 балів за результатами оцінювання самостійної роботи, виконаної у 
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міжсесійному періоді. 

Середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих студентом оцінок за 

результатами поточного контролю за 4 - бальною шкалою переводиться у ЗО - 

бальну шкалу за формулою: 

 

ПК = 30 х САЗ 

      5 

, 

Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних занять у 

формі усного опитування, письмового експрес-контролю, комп’ютерного 

тестування, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських 

заняттях тощо. 

 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

 

1. Музика П.М. Економічна безпека підприємницької діяльності: 

методичні рекомендації для виконання практичних занять студентам 

спеціальності 051 «Економіка».  Львів, 2021.  36 с. 

2. Музика П.М. Економічна безпека підприємницької діяльності: 

методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 051 

«Економіка». – Львів, 2021.  30 с. 

 

9.Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Соломіна Г.В. Забезпечення фінансово – економічної безпеки 

підприємництва: навчальний посібник. Дніпро: Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2018. 234 с. 

2. Гончаров С. М. Основи економічної безпеки підприємства: навч. посіб.  

Київ: Кондор, 2017. 216 c. 

3. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності 

Економіко–правовий аспект: навч. посібн. – Київ: Атіка, 2005. 432 с 

4. Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. Економічна безпека 

підприємств, організацій та установ.  Київ: Правова єдність, 2009. 544 с. 

5. Лук’янова В. В., Головач Т. В. Економічий ризик: навч. посіб. Київ: 

Академвидав, 2017. 462 с. 

6. Андрушків Б.М., Малюта Л.Я. Економічна та майнова безпека бізнесу: 

навчальний посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 180 с. 

7.Зубок М. І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний 

посібник. Київ: Знання, 2012. 226 с. 

8. Жихор О.Б. Економічна безпека.  Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. 144 с.   

9. Отенко І. П., Іващенко Г. А., Воронков Д. К.. Економічна безпека 

підприємства : навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. 280 c.  

10. Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я. Організація та управління 
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системою фінансово-економічної безпеки: навчальний посібник. Львів: 

Видавництво НУ “Львівськa політехнікa”, 2014. 268 с. 

 

Допоміжна: 

 

1. Берлач А.І. Безпека бізнесу: навчальний посібник. Київ: 

Університет “Україна”, 2007.280 с. 

2. Вівчар О. І. Комплексне дослідження концептуалізації сучасних 

поглядів на дефініцію економічної безпеки підприємств. Вісник Хмельницького 

національного університету: економічні науки.   2020, № 6. С. 106 – 111. URL: 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/03/18-1.pdf 

3. Кавун С.В. Система економічної безпеки методологічні та 

методичні засади: монографія. Харків: Вид-тво ХНЕУ, 2009. 300 с. 

4. Зеркалов Д.В. Економічна безпека: монографія. Київ:Основа, 2011.  

588 с. 

5. Ткачук В.І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських 

підприємств: монографія. Житомир: «Видавництво «Волинь», 2013.76 с. 

6. Шлемко В. Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека: сутність та напрямки 

забезпечення: монографія. Київ: НІСД, 2010. 144 с. 

7. Куркін М. В., Понікаров В.Д. Контроль та захист економічної 

безпеки діяльності підприємств.  Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 300 с. 

8. Макарчук О.В. Економічна безпека підприємства: зовнішні 
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