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ВСТУП 

 

Розвиток ринкової економіки в Україні суттєво змінив умови діяльності 

підприємств: змінились форми та методи державного регулювання, посилився 

вплив зовнішнього середовища, основною якістю якого є невизначеність, 

збільшився рівень відповідальності керівників підприємства за управлінські 

рішення, що самостійно приймаються, з’явилась конкуренція та необхідність 

адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища. Зміна умов 

господарювання стала передумовою появи в діяльності підприємств нових 

проблем, які вимагають теоретичного обґрунтування та вироблення практичних 

рекомендацій щодо їх вирішення. 

Мета дисципліни – вивчення методичних підходів до вирішення 

проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств, а саме: 

-– опанування знань щодо суті захисту складових організації, методики і 

техніки гарантування економічної безпеки на підприємствах; 

– формування вмінь виявляти порушення фінансової, кадрової, технічної 

та інших складових дисципліни, аналізувати і встановлювати причини їх 

виникнення та шляхи подолання;  

– формування вмінь правильно проводити заходи й використовувати 

засоби, контролювати виконання пропозицій щодо усунення виявлених 

недоліків, порушень і загроз економічній безпеці підприємства. 

Об’єкт вивчення дисципліни – система економічної безпеки 

підприємства.  

Предмет навчальної дисципліни – наукові основи безпеки 

підприємницької структури, принципи, методи захисту підприємства в умовах 

ризику та невизначеності, методичні положення щодо формування системи 

економічної безпеки підприємства, також комп’ютерні технології, що 

використовуються в області економіки, організації та планування діяльності 

підприємства та засоби захисту категорованої економічної інформації.



1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок роботи з 

науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними 

статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст 

вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми. 

Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах 

форматом А4. Обсяг роботи 15–20 аркушів. 

На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи,  на другій 

подається її план та список використаної літератури. 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи наведено у 

додатку А. 

У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому 

правому кутку – номер залікової книжки. 

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру 

―Економіка‖ (39600, Кременчук, б-р Пушкіна, 3, КрНУ ім. М. Остроградського, 

корпус № 5, к. 5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси 

ВНЗ обов язково вказати і прізвище, ім я та по батькові викладача, який читає 

курс. 

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим 

деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі 

іспиту. 

Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але 

студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її 

російською. 
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами 

номера залікової книжки за допомогою наведеної таблиці: 

№ вар. Дві останні цифри номера  залікової книжки 

№ 1 70 13 81 19 49 40 41 60 

№ 2  53 69 79 96 97 12 00 

№ 3 01  39 63 68 58 80 38 

№ 4 78 84  08 07 17 09 29 

№ 5 02 20 77  36 25 67 24 

№ 6 73 83 54 91  98 16 95 

№ 7 03 43 66 48 88  59 15 

№ 8 82 92 28 94 11 35  10 

№ 9 52 44 72 06 90 71 57  

№ 10 04 64 85 45 50 99 23 31 

№ 11  33 05 86 89 14 75 18 

№ 12 74  65 55 34 27 51 76 

№ 13 93 56  87 22 47 46 62 

№ 14 42 32 21  61 26 30 37 

 

3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 

КУРСУ „ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА” 

 

Задача 1 

Річний баланс виробничого підприємства «Меридіан» виглядає таким 

чином: 

 

Актив 

 

Значення  

 показника 

тис. грн. 

 

Пасив 

 

Значення  

 показника 

тис. грн. 

 

Основні активи 

Запаси сировини 

Незавершене 

виробництво  

Запаси готової 

продукції 
Дебіторська 

заборгованість  

Грошові кошти 

Короткострокові 

 

4200 

800 

 

150 

 

470 
 

2500 

400 

 

 

Власні кошти 

Резерви 

Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість  

Короткострокова 
банківська 

заборгованість  

Короткострокова 

заборгованість  

 

        4700 

2000 

 

 

1500 

 
 

3200 

 

1500 
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фінансові вкладення  

Інші поточні активи 

 

4240 

      140 

 

ПІДСУМОК 

БАЛАНСУ 

12900 ПІДСУМОК 

БАЛАНСУ 

12900 

 

Потрібно 

1. Розрахувати власні оборотні кошти. 

2. Обчислити поточні фінансові потреби. 

3. Визначити потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів. 

4. Розрахувати реальний надлишок/дефіцит грошових коштів. 

5.Якщо буде виявлений дефіцит, розрахувати суму необхідного 

короткострокового кредиту. 

6.Зробити висновки щодо економічної безпеки підприємства та 

запропонувати практичні рекомендації по підвищенню економічної безпеки 

підприємства, що аналізується. 

Рекомендації до розв’язання задачі № 1 

1. Розрахуємо власні оборотні кошти (ВОК) як різницю поточних пасивів 

(ПП) і поточних активів (ПА): 

 

ВОК = ПП – ПА = (ВК +Р +ДКЗ) – ОА, 

 

де ВК – власні ; 

Р – резерви; 

ДКЗ – довгострокова кредиторська заборгованість; 

ОА – оборотні активи. 

2. Знайдемо поточні фінансові потреби (ПФП):  

 

ПФП = ПА (без грошей) – ПП = (ЗС +НВ +ЗГП+ ДЗ) – ККЗ, 

 

де ПА – поточні активи; 

ПП – поточні пасиви; 
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ЗС – запаси сировини; 

НВ – незавершене виробництво; 

ЗГП – запаси готової продукції; 

ДЗ – чиста дебіторська заборгованість (тільки по постачальниках); 

ККЗ – короткострокова кредиторська заборгованість по постачальниках. 

3. Знайдемо потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів (ДК) 

 

ДК = ВОК – ПФП. 

 

4. Знайдемо реальний надлишок (РН) 

 

РН = ПН +КК – КФВ, 

 

де ПН – потенційний надлишок; 

КК – короткострокові кредити банку; 

КФВ – короткострокові фінансові вкладення. 

 

Задача 2 

ТОВ «Квазар» має наступний баланс 
 

 

Актив 

 

Значення  

показника  

тис. грн. 

 

Пасив 

 

Значення  

 показника 

тис. грн. 

Необоротні активи 

Оборотні активи, 

зокрема  

грошові кошти 

короткострокові 

фінансові вкладення  

 дебіторська 
заборгованість (тільки 

по покупцях) 

дебіторська 

заборгованість інша 

матеріально-виробничі 

запаси 

704 

 

3228 

97 

 

- 

 
 

795 

 

 

2328 

Власний капітал 

Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість  

Короткострокова 

заборгованість по 

постачальниках 
Короткострокова 

заборгованість по 

заробітній платі  

Короткострокова 

заборгованість перед 

бюджетом та позабюд-

жетними фондами 

2236 

 

 

54 

 

 

1203 
 

 

118 

 

 

321 

ПІДСУМОК БАЛАНСУ 3932 ПІДСУМОК БАЛАНСУ 3932 
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Потрібно: 

1. Розрахувати чистий оборотний капітал. 

2. Виконати експрес-аналіз ліквідності активів підприємства: розрахувати 

коефіцієнти  поточної, термінової й абсолютної ліквідності. 

3.Порівняти розраховані значення показників ліквідності з нормативними 

значеннями  і зробити висновки. 

4. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Рекомендації до розв’язання задачі № 2 

1. Знайдемо чистий оборотний капітал ЧОК як різницю поточних активів 

ПА і поточних пасивів (ПП): 

 

ЧОК = ПА – ПП = (ГК+ЧДЗ +ТМЦ)- (ККЗ+ЗЗП+ЗП), 

 

де ГК – грошові кошти; 

ЧДЗ – чиста дебіторська заборгованість по покупцях; 

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності; 

ККЗ – короткострокова кредиторська заборгованість по покупцях; 

ЗЗП – заборгованість по заробітній платі; 

ЗП – заборгованість по податках. 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності  

 

Кзаг.л = ЗА/КЗ, 

 

де ЗА – загальна сума активів; 

КЗ – короткострокові зобов'язання. 

3. Коефіцієнт термінової ліквідності: 

 

Ктер.л=(ГК+КФВ+ДЗ) /КЗ. 

де КФВ – короткострокові фінансові вкладення; 
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ДЗ – дебіторська заборгованість; 

КЗ – короткострокові зобов'язання. 

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: 

 

Кабс.л = ГК/КЗ. 

Задача 3 

За рік обсяг реалізації продукції підприємства «Альфа» склав 1 млн шт. за 

ціною 240 грн за одиницю з урахуванням ПДВ. Собівартість одиниці 

реалізованої продукції складає 160 грн. Підприємство за підсумками року має 

наступний баланс. 

Актив 

Значення показника, 

тис. грн 

Пасив 

Значення 

показника, тис. грн 

на 

початок 

року 

на кінець 

року 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

 

Необоротні активи 

Оборотні активи 

зокрема грошові 

кошти 

короткострокові 

фінансові вкладення  

запаси сировини 

незавершене 

виробництво  

запаси готової 
продукції 

дебіторська 

заборгованість 

(тільки по 

постачальниках)  

 

4000 

8000 

 

400 

 

4000 

900 

 

250 

 
450 

 

 

2000 

 

3800 

9600 

 

800 

 

5600 

700 

 

300 

 
900 

 

 

1300 

 

Власний капітал 

Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість  

Короткострокова 

банківська 

заборгованість  

Короткострокова 

заборгованість по 

постачальниках 

 

4800 

 

2500 

 

1200 

 

 

3500 

 

4800 

 

2500 

 

2400 

 

 

3700 

ПІДСУМОК 

БАЛАНСУ 

12000 13400 ПІДСУМОК 

БАЛАНСУ 

12000 13400 

 

Потрібно: 

1. Виконати аналіз показників ділової активності підприємства 

2. Зробити висновки по приведених розрахунках. 

3. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

посилення економічної безпеки підприємства. 
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Рекомендації до розв’язання задачі № 3 

1. Знайдемо коефіцієнт оборотності активів Коб: 

 

Коб = ЧВ/Аср., 

 

де ЧВ – чистий виторг; 

А ср.– середньорічна вартість активів. 

2. Оборотність дебіторської заборгованості: 

 

ОДЗ=365/ЧВ/ДЗср., 

 

де ДЗср – середньорічна вартість дебіторської заборгованості. 

3.Оборотність кредиторської заборгованості 

 

ОКЗ=365/С/в/КЗср., 

 

де С/в – собівартість реалізованої продукції; 

КЗср.– середньорічна кредиторська заборгованість по постачальниках. 

4. Оборотність товарно-матеріальних цінностей: 

 

ОТМЦ=365/С/С/ТМЦср., 

 

де ТМЦср. – середньорічна вартість ТМЦ. 

5. Тривалість операційного циклу: 

ТОЦ= ОДЗ+ОТМЦ. 

 

Задача 4 

Підприємство за підсумками року має наступний баланс 
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Актив 

Значення показника, 

тис. грн 

Пасив 

Значення 

показника, тис. 

грн 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

 

Необоротні активи 

Оборотні активи 

зокрема грошові 

кошти 

короткострокові 

фінансові вкладення  

запаси сировини 

незавершене 

виробництво  

запаси готової 
продукції 

дебіторська 

заборгованість 

(тільки по 

постачальниках)  

 

4000 

8000 

 

400 

 

4000 

900 

 

250 

 
450 

 

 

2000 

 

3800 

9600 

 

800 

 

5600 

700 

 

300 

 
900 

 

 

1300 

 

Власний капітал 

Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість  

Короткострокова 

банківська 

заборгованість  

Короткострокова 

заборгованість по 

постачальниках 
 

 

4800 

 

2500 

 

1200 

 

 

3500 

 

4800 

 

2500 

 

2400 

 

 

3700 

ПІДСУМОК 
БАЛАНСУ 

12000 13400 ПІДСУМОК 
БАЛАНСУ 

12000 13400 

 

Потрібно: 

1. Визначити фактичну структуру капіталу на початок і кінець періоду, 

порівняти з оптимальною, зробити висновок про тенденції, що намітилися. 

2. Перевірити, чи дотримується в балансі «золоте правило» фінансування. 

3. Перевірити, чи дотримується в балансі «вертикальне правило» 

фінансування. 

4. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Рекомендації до розв’язання задачі № 4 

1. Фактична структура капіталу: 

 

частка позикового капіталу =ПК/ПБ 

 

де ПК – позиковий капітал; 
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ПБ – підсумок балансу. 

 

частка власного капіталу = 1-Кзк. 

 

2. «Золоте правило»: 

 

а) ВК/НА>1, 

 

де ВК – власний капітал; 

НА – необоротні активи. 

 

б) (СК+ПДК)/(НА+ВЗ)>1 

 

де ПДК – позиковий довгостроковий капітал; 

ВЗ – виробничі запаси. 

3. Дотримання «вертикального правила»: 

на початок року: 

 

ВК/ПБ>0,5 

Задача 5 

Складіть баланс підприємства, якщо відомо, що нестача власних 

оборотних коштів складає 50 тис. грн, частка витрат в активі балансу складає 

15 %, необоротні активи – 600 тис. грн, довгострокові пасиви – 200 тис. грн, 

коефіцієнт маневреності дорівнює 0,45. Наведені дані представлені у формі 

балансу: 

Показник Актив, тис. грн Показник Пасив, тис. грн 

Необоротні активи А1  600 Капітал і резерви Пз   

Оборотні активи А2   Довгострокові пасиви 

П4 

200 

  Короткострокові 

пасиви П5  

 

ПІДСУМОК 

БАЛАНСУ 

 ПІДСУМОК 

БАЛАНСУ 
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Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Рекомендації до розв’язання задачі № 5 

1. Знайдемо суму капіталу і резервів Пз: 

 

Км (П3+П4 –А1):П3. 

 

2. Розрахуємо  величину витрат: 

 

ВОК = П3-А1-3. 

3. Розрахуємо з умови балансу А1+А2=П3+П4+П5=ПБ. 

Задача 6 

Порівняти ефективність фінансування оновлення активу за наступних 

умов. Вартість активу – 60 тис. $; термін експлуатації активу – 5 років; 

авансовий лізинговий платіж передбачений у сумі 5 % і складає 3 тис. $; 

регулярний лізинговий платіж передбачений у сумі 20 тис. $ у рік; ліквідаційна 

вартість активу після передбаченого терміну його використання прогнозується 

в сумі 10 тис. $; ставка податку на прибуток – 25 %; середня ставка відсотка за 

довгостроковим кредитом – 15% в рік. Розглянути варіанти придбання активу 

за рахунок власних ресурсів, за рахунок довгострокового банківського кредиту, 

за рахунок оренди (лізингу). Виберіть найбільш ефективний спосіб оновлення 

активу. 

Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Рекомендації до розв’язання задачі № 6 

1. Придбання активу у власність за рахунок власних коштів: 

а) розрахуємо ліквідаційну вартість активу, наведену у теперішньому 

часі: 

Вл
нав

.= 
5)15,01(

ЛС . 
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2. Придбання активу за рахунок довгострокового банківського кредиту. 

Розрахуємо суму чистого грошового потоку по довгостроковому 

банківському кредиту ГПКс, приведеному до справжньої вартості: 

 

ГПКс = ,
)1()1()1(

)1(
n

Л

nn

П

i

C

i

СК

i

ПВК
 

 

де ВК – сума сплачуваного відсотка за кредит відповідно до річної ставки; 

СК – сума отриманого кредиту, що підлягає погашенню наприкінці кредитного 

періоду; 

ПП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; 

i – річна ставка відсотка за довгостроковим кредитом, виражена десятковим 

дробом; 

n – кількість інтервалів, по яких здійснюється розрахунок відсоткових платежів, 

в загалом обумовленому періоді часу. 

3. Оренда (лізинг) активу. 

Визначимо суму чистого грошового потоку по лізинговому активу, 

приведену до справжньої вартості 

 

ГПЛн = ,
)1()1(

)1(
n

Л

n

П
Л

i

C

i

НЛП
АП  

 

де АПл –  сума лізингового платежу, передбачена умовами лізингової угоди; 

ЛП – річна сума регулярної лізингової угоди; 

i – середньорічна ставка позикового відсотка на ринку капіталу (середня ставка 

відсотка за довгостроковим кредитом, виражена десятковим дробом); 

n – кількість інтервалів, по яких здійснюється розрахунок  платежів, в загалом 

обумовленому періоді часу. 

Задача 7 

Власний капітал підприємства – 50 тис. $. Підприємство істотно 

розширює господарську діяльність за рахунок залучення позикових коштів. 
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Коефіцієнт валової рентабельності активів 20  %. Існує 8 альтернативних 

варіантів розширення діяльності. Необхідно визначити, при якій структурі 

капіталу буде досягнута найвища рентабельність власного капіталу. Ставка 

податку на прибуток 25 %. Додаткові дані наведені в таблиці. 

Показник 
Варіанти господарської діяльності  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Власний 

капітал 

Позиковий 

капітал 

Загальна 

сума 

капіталу 

(підсумок 

балансу) 

Ставка 

відсотка за 

кредит з 

урахуванням 

ризику 

50 

 

--- 

 

 

50 

 

 

 

 

--- 

50 

 

15 

 

 

65 

 

 

 

 

18 

50 

 

  30 

 

 

80 

 

 

 

 

18 

50 

 

    45 

 

 

95 

 

 

 

 

18,5 

50 

 

   60 

 

 

110 

 

 

 

 

19 

50 

 

75 

 

 

125 

 

 

 

 

19,5 

50 

 

90 

 

 

140 

 

 

 

 

20 

50 

 

105 

 

 

155 

 

 

 

 

20,5 

 

Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Рекомендації до розв’язання задачі № 7 

Показник Варіанти розширення діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Валовий прибуток Пв= Rа *А 
Rа – рентабельність активів, % 

А –вартість активів, тис. грн 

        

Вартість позикового капіталу 
ВПК = ПК*i, тис. грн 

ПК– позиковий капітал, тис. грн  
і – ставка позикового відсотка, % 

        

Прибуток до оподаткування  

Пн=Пв – ВПК, тис. грн 

        

Податок на прибуток  
Пп=Пн*0,25, тис. грн 

        

Чистий прибуток Пч = Пн – ПП         

Рентабельність капіталу 

Rк =Пч *ВК, тис. грн  
ВК – власний капітал, грн  
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Задача 8 

Річний обсяг реалізації підприємства «Славутич» за рік склав 400 тис. 

грн, прогнозований рівень наступного року – 480 тис. грн. Норма дивідендів 

складає 40 %, прибуток в обсязі продажів дорівнює 4,3 %. Бухгалтерський 

баланс за рік має наступний вигляд. 

Актив Сума, тис. 

грн. 

Пасив Сума, тис. 

грн. 

Основні кошти 

Виробничі запаси 

Розрахунковий рахунок 

 

40 

         60 

20 

Статутний капітал 

Резервний фонд  

Нерозподілений 

прибуток 

Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість  

Короткострокові 

кредиторська 

заборгованість  

40 

10 

4 

 

26 

 

40 

ПІДСУМОК БАЛАНСУ 120 ПІДСУМОК БАЛАНСУ 120 

1. Визначити додаткову потребу у фінансуванні.  

2.Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Рекомендації до розв’язання задачі №8 

1. Знайдемо приріст капіталізації прибутку (ПКП) : 

 

ПКП =МП*ПП*(1-НД), 

 

де МП – маржа прибутку (питома вага чистого прибутку в обсязі 

продажів); 

ПП – прогнозований рівень продажів; 

НД – норма дивіденду (питома вага дивідендів в чистому прибутку). 

2. Обчислимо капіталізований прибуток. 

3. Розрахуємо потребу в додатковому фінансуванні. 
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Задача 9 

Розрахувати поріг беззбитковості, поріг рентабельності, запас фінансової 

міцності (у натуральному і вартісному виразі) і силу операційного важеля при 

наступних вихідних даних: ціна реалізації одиниці продукції – 100 грн., річний 

обсяг реалізації – 2000 шт., змінні витрати на одиницю продукції – 65 грн., 

прямі постійні витрати – 15 тис. грн., непрямі постійні витрати – 5 тис. грн. 

Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Рекомендації до розв’язання задачі № 9 

1. Знайдемо валову маржу: 

 

ВМ =В – Сзм 

 

де В – виторг; 

Сзм – змінні витрати 

Знайдемо силу операційного важеля: 

 

СОВ=ВМ/П, 

 

де П – прибуток. 

Знайдемо відсоток падіння прибутку: 

 

ПП%=ПВ%*СОВ, 

 

де ПВ% – відсоток падіння виторгу. 

2. Знайдемо відсоток зниження виторгу, при якому підприємство стає на 

поріг рентабельності. 

3. Сума прибутку, яку потрібно зберегти. 

Щоб зберегти % прибутку виходитимемо з формули, що постійні витрати 

не повинні перевищити: 
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Спост =(СОВ–1)хП. 

 

4. Знайдемо відсотки за кредит: 

 

% =ПК * і, 

 

де  ПК – позиковий капітал; 

і – ставка відсотка за кредит. 

5. Знайдемо економічну рентабельність активів: 

 

ЕР=НРЕІ/ПБ*100 % 

 

де НРЕІ – нетто-результат експлуатації інвестицій НРЕІ=П+%;  

ПБ – підсумок балансу. 

Знайдемо ефект фінансового важеля: 

 

ЕФВ=(1-НП)*(ЕР-СРСП)*ПК/СК 

 

Задача 10 

Виторг від реалізації – 2500 тис. грн, змінні витрати – 1400 тис. грн, 

постійні витрати – 600 тис. грн, власні кошти – 900 тис. грн, довгострокові 

кредити – 250 тис. грн, короткострокові кредити – 300 тис. грн, середня 

розрахункова ставка відсотка за користування кредитом (середньозважена 

вартість позикових коштів) – 25 %. 

За наведеними вихідними даними визначити: 

1. Скільки відсотків прибутку вдасться зберегти підприємству, якщо 

виторг від реалізації скоротиться на 10 %? 

2. Відсоток зниження виторгу, при якому підприємство повністю 

позбавляється прибутку і знов устає на поріг рентабельності. 
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3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при 

скороченні виторгу на 15 % при колишньому значенні сили дії операційного 

важеля підприємство зберегло 80 % очікуваного прибутку? 

4. Рівень ефекту фінансового важеля. Ставка оподаткування прибутку 

25 %. 

5. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Рекомендації до розв’язання задачі № 10 

1. Знаходимо виторг 

 

В= Q*Ц, 

 

де Q – де  обсяг реалізації; 

Ц – ціна за 1 одиницю. 

2. Знайдемо валову маржу: 

 

ВМ = (Ц – Сзм)*Q. 

 

3. Знайдемо коефіцієнт валової маржі: 

 

Квм = ВМ/В. 

 

4. Знайдемо валову маржу на одиницю товару: 

 

Вм1= В/ Q. 

 

5. Знайдемо поріг беззбитковості в натуральному вираженні: 

 

ПБшт. = Спост/ВМ1. 
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Знайдемо поріг беззбитковості у вартісному вираженні: 

 

ПБгрн. = Спост/Квм. 

 

6. Знайдемо поріг рентабельності в натуральному вираженні: 

 

ПРшт. = (С
пр

пост +С
кс

пост):ВМ1. 

 

   Знайдемо поріг рентабельності у вартісному вираженні: 

 

ПРгрн = Спост/Квм. 

 

7. Знайдемо запас фінансової міцності у вартісному вираженні: 

 

ЗФМгрн=В – ПРгрн. 

 

   Знайдемо запас фінансової міцності у відсотках: 

 

ЗФМ% =ЗФМгрн./В*100 

 

8. Знайдемо прибуток: 

 

П=ВМ-С
пр

пост – С
кс

пост. 

 

9. Знайдемо силу операційного важеля: 

 

СОВ=ВМ/П. 
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4 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тема 1 Поняття та основні категорії економічної безпеки 

1. Поняття та цілі економічної безпеки. 

2. Об’єкт, предмет та суб’єкти економічної безпеки. 

3. Чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки. 

4. Загрози економічній безпеці та джерела їх виникнення. 

Задача 

На основі даних щодо часткових функціональних критеріїв економічної 

безпеки підприємства «Альфа», наведених у таблиці, необхідно визначити 

інтегральний показник економічної безпеки підприємства. 

Таблиця – Часткові функціональні критерії економічної безпеки підприємства 
та їх значущість 

Показники 

Функціональні складові економічної безпеки 

підприємства (ЕБП) 

Ф
ін

ан
со

в
а 

Ін
те

л
ек

ту
ал

ь
н

а 

і 
к
ад

р
о

в
а 

Т
ех

н
ік

о
-

те
х

н
о
л

о
гі

ч
н

а 

П
о
л

іт
и

к
о

-

п
р

ав
о

в
а 

Ін
ф

о
р

м
ац

ій
н

а 

Е
к
о
л
о

гі
ч

н
а 

С
и

л
о

в
а 

Значення часткових 

функціональних критеріїв  
ЕБП, коеф. 

0,9 0,8 0,8 0,4 0,75 0,3 0,5 

Значущість функціональних 
складових ЕБП, коеф. 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

 

Література: [1; 4, с. 398–410; 5, с. 133–139; 11, с. 4–8; 13, с. 5–23]. 

Тема 2 Індикатори та складові економічної безпеки підприємства 

1. Структура економічної безпеки підприємства та поняття індикаторів 

економічної безпеки. 

2. Безпека підприємства у фінансовій сфері. 

3. Безпека підприємства в інтелектуальній та кадровій сферах. 

4. Безпека підприємства у техніко-технологічній сфері.  

5. Безпека підприємства у політико-правовій сфері. 
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6. Безпека підприємства в інформаційній сфері.  

7. Безпека підприємства в екологічній сфері. 

8. Безпека підприємства в силовій сфері. 

9. Ринкова складова економічної безпеки підприємства. 

10. Інтерфейсна складова економічної безпеки підприємства. 

Задача 

На основі даних господарської діяльності ПП «Зірка», наведених у таблиці, 

необхідно спрогнозувати за допомогою моделі Е. Альтмана імовірність 

банкрутства підприємства. 

Таблиця – Окремі показники господарської діяльності ПП «Зірка» 

Показник 
 

Сума, тис. грн. 
 Виторг від реалізації продукції 1000 

Податок на додану вартість 
 

166,7 

Валові витрати на виробництво і реалізацію 

продукції 
 

750 

Нерозподілений прибуток 
 

10 

Вартість оборотного капіталу 

 
650 

Загальна вартість активів 
 

800 

Позиковий капітал 450 

Статутний капітал 
 

200 

 

Література: [1; 4, с. 15–18; 10, с. 7–21; 13, с. 5–23]. 

Тема 3 Система економічної безпеки підприємства 

1. Поняття та основні елементи системи економічної безпеки 

підприємства. 

2. Концепція безпеки підприємства. 

Задача 

Ви займаєте посаду менеджера відділу стратегічних досліджень 

підприємства «Альфа», яке займається виробництвом чаю. Використовуючи 

матрицю Бостонської консалтингової групи (БКГ) і дані про портфель 

підприємства, наведених у таблиці, необхідно:  

1. Встановити перспективність ринкової позиції різних видів продукції 

підприємства у звітному році. 
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2. Запропонувати портфельну стратегію для підприємства. 

Таблиця – Характеристика портфеля пропозицій підприємства 

Види продукції 

 

Виторг від реалізації 
продукції, тис. грн 

 

Частка ринку 

у звітному році , % 

За минулий 

рік 
 

За звітний рік 
 

підприємства 
 

конкурента 
 

А 100 120 10 20 

Б 350 360 20 15 

В 180 200 15 20 

 

Література: [1; 5, с. 15–29; 7, с. 25–29; 12, с. 17–25; 13, с. 30–47]. 

Тема 4 Особливості діяльності служби безпеки підприємства 

1. Служба безпеки як підсистема підприємства. 

2. Структура та особливості управління діяльністю служби безпеки 

підприємства. 

Задача 1 

З використанням індексного методу необхідно розрахувати інтегральний 

показник конкурентоспроможності підприємства «А» на основі даних, 

наведених у таблиці, та обґрунтувати основні напрями підвищення її рівня. 

 
Таблиця – Показники конкурентоспроможності підприємства 

№ 
пор. 

Показник 
Коефіцієнт 

вагомості 

Підприємст-

во «Стелла» 

Базовий 

показник 

1 
Витрати на одиницю 
продукції, грн. 

0,31 2000 1800 

2 Фондовіддача 0,19 1,15 1 

3 Рентабельність продукції, %. 0,4 25 20 

4 
Продуктивність праці, тис. грн/ 
особу  

0,1 36,85 33,25 

5 Коефіцієнт автономії 0,29 0,40 0,38 

6 Коефіцієнт платоспроможності 0,2 0,53 0,52 

7 
Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,36 0,33 0,29 

8 Коефіцієнт оборотності, об. 0,15 14,85 14,25 

9 Рентабельність продажів, %. 0,37 14,3 17,1 

10 
Коефіцієнт затоварення 

готовою продукцією 
0,29 0,06 0,08 
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12 
Рівень використання 

виробничої потужності, % 
0,21 93 84 

13 

Коефіцієнт ефективності 
реклами та стимулювання 

збуту 

0,14 0,09 0,07 

14 
Конкурентоспроможність 
продукції, коеф. 

0,33 1,24 1 

 
Задача 2  

На основі даних, наведених у таблиці, необхідно визначити рівень 

економічної безпеки ПП «Альфа», ДП «Альтазар» і ТОВ «Зоряна». 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунку рівня економічної безпеки 

№ 
пор. 

Показник Підприємства 

 
ПП 

«Альфа» 

ДП 

«Альтазар» 

ТОВ 

«Зоряна» 

1 Амортизаційні відрахування, тис. грн  162,0 856,2 525,5 

2 Темпи інфляції за рік, % 12,0 12,0 12,0 

3 Чистий прибуток, що спрямовується на 

реінвестування в поточному році, тис. грн  
84,5 1385,0 510,6 

4 Реінвестовані накопичення минулих років, тис. 
грн 

- 90,6 150,0 

5 Кредити банку в розрахунку на рік (з 

урахуванням сплати відсотків), тис. грн  
- 100,0 - 

6 Обсяг інвестицій, необхідних для впровадження 

нововведень, тис. грн  
95,6 645,2 455,2 

7 Обсяг інвестицій, необхідних для мінімізації 

витрат підприємства, тис. грн 
48,5 1235 689,5 

8 Обсяг інвестицій, необхідних для розширення і 

диверсифікації виробництва, тис. грн 
68,9 1612,5 978,8 

9 Обсяг інвестицій, необхідних для розширення 

сфери використання послуг ринкової 

інфраструктури, тис. грн  

86,3 895,5 344,1 

 

Література: [5, с. 23–34; 8, с. 25–2]. 

Тема 5 Недобросовісна конкуренція та захист комерційної таємниці 

1. Сутність комерційної таємниці підприємства. 

2. Механізм визначення переліку інформації, що становить комерційну 

таємницю. 
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3. Недобросовісна конкуренція та методи викрадення таємниць 

підприємства. 

4. Економічне шпигунство. 

5. Налагодження охорони комерційної таємниці. 

Задача 1 

Підприємство А за звітний фінансовий рік реалізувало товарної продукції 

на суму 5 млн грн, прибуток від фінансових операцій склав - 100 тис. грн, 

прибуток від надзвичайної діяльності – 20 тис. грн, інвестиційної – 10 тис. грн.  

Виробнича собівартість реалізованої продукції  становила 4 млн грн, 

позавиробничі витрати – 5 % від виробничої собівартості продукції. Сума 

планових до нарахування амортизаційних відрахувань у розрахунковому році 

передбачена у розмірі 200 тис. грн.  

Необхідно встановити на основі відтворювального підходу чи знаходиться 

підприємство у стані економічної безпеки, якщо відомо, що величина 

реінвестованого прибутку має скласти 50 % від величини чистого прибутку 

підприємства, темпи інфляції – 5% за рік, а ставка податку на прибуток 

становить 25 %. 

Задача 2 

Ви займаєте посаду менеджера відділу маркетингу. Маркетингові 

дослідження конкурентоспроможності продукції вашого підприємства 

(підприємство А) показали, що за рядом параметрів вона поступається 

конкурентам. 

Таблиця – Результати маркетингового дослідження конкурентоспроможності 
продукції 

Параметри 
продукції Значущість 

параметра 

Підприємство А Підприємство Б  Підприємство В 
Оцінка 

(макс.10 
б) 

Зважена 

оцінка 

Оцінка 

(макс.10 
б) 

Зважена 

оцінка 

Оцінка 

(макс.10 
б) 

Зважена 

оцінка 

1 Марка 0,15 5  6  5  

2 Ціна 0,25 5  4  3  

3 Упаковка 0,10 5  6  6  

4 Якість 

продукції 
0,35 5  5  3  

5 Сервіс  0,15 5  4  4  
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Вам необхідно: 

1. На основі даних, наведених у таблиці оцінити загальну 

конкурентоспроможність продукції вашого підприємства порівняно з двома 

основними конкурентами на ринку. 

2. Запропонувати найбільш дієві напрями підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємства. 

 

 Література: [1; 5, с. 11–29; 7, с. 5–19; 11, с.49–56; 13, с. 251–252]. 

 

Тема 6 Ділова розвідка 

1. Передумови виникнення та актуальність ділової розвідки. 

2. Особливості ділової розвідки. 

3. Роль ділової розвідки у бізнесі. 

Задача 

На основі вихідних показників, наведених у таблиці, визначити рівень 

інтелектуальної безпеки підприємства ТОВ «Старт», зробити висновок щодо 

його зміни за три останні роки й обґрунтувати шляхи підвищення. 

Таблиця – Показники для визначення рівня інтелектуальної безпеки  
ТОВ «СТАРТ» 

Показники 
Значущість 

показників  

Значення показника 

норма-

тивне 

фактичне 

1-й рік 2-й рік 3-й рік 

1. Частка працівників з високою 
кваліфікацією, % 

0,15 5,0 5,0 6,0 6,5 

2. Рівень підвищення кваліфікації 
кадрів, % 

0,25 10,0 8,0 9,0 9,5 

3. Плинність працівників з 

високою кваліфікацією, % 
0,15 6,0 8,0 7,0 5,0 

4. Частка працівників з вищою 
освітою, % 

0,2 25,0 27,0 26,5 22,0 

5. Рівень винахідницької 

(раціоналізаторської) активності, 
од./особу 

0,25 0,1 0,15 0,14 0,15 

 

Література: [1; 8, с. 39–45; 13, с. 295–310]. 
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Тема 7 Загальні принципи безпеки інформаційних технологій 

1. Задачі та зміст дисципліни. 

2. Основні поняття та стандарти ІБ. 

3. Класифікація загроз ІБ. Основні характеристики інформації. 

Задача 

На основі вихідних показників, наведених у таблиці, необхідно 

визначити рівень техніко-технологічної безпеки підприємства ТОВ 

«Бінарія», зробити висновок щодо його зміни за три останні роки і 

обґрунтувати шляхи підвищення.  

Таблиця – Показники для визначення рівня техніко-технологічної 

безпеки підприємства ТОВ «БІНАРІЯ» 

Показники 

Значу-
щість 
показ-
ника 

Значення показника 

норма-
тивне 

фактичне 

1-й рік 2-й рік 
3-й 
рік 

1. Рівень механізації та автоматизації 
виробництва, % 

0,12 70 65 50 80 

2. Рівень прогресивності 

технологічних процесів, % 
0,2 80 50 60 75 

3. Середній вік технологічних 
процесів, років 

0,13 4,0 4,5 5,0 4,2 

4. Середній строк експлуатації 

технологічного устаткування, років 
0,1 7,5 7,0 8,0 7,0 

5. Фондоозброєність праці персоналу, 
тис. грн/ особу 

0,05 20,0 19,0 17,0 20,0 

6. Фондовіддача основного капіталу 0,05 10,0 9,0 9,5 10,5 

7. Рівень зносу основного капіталу, % 0,1 15 29 35 26 

8. Коефіцієнт оновлення основного 
капіталу, % 

0,05 5 3,8 3,5 4,2 

9. Рівень корисного використання 

матеріалів, % 
0,05 90 92 90 94 

10. Рівень браку, % 0,07 0,1 0,15 0,2 0,12 

11. Рівень інноваційності продукції, % 0,08 10 12 7 10 

 

Література: [1; 5, с. 11–29; 7, с. 18–29; 11, с. 49–56; 13, с. 251–252]. 

Тема 8 Правові основи ЕБ 

1. Законодавство України в області ЕБ. 
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2. Міжнародне законодавство в області ЕБ. 

3. ГУІКБ на підприємстві. 

Задача 1 

Підприємство «Альфа» освоїло виробництво двох видів продукції – «А» та 

«Б». Необхідно на основі даних, наведених в таблиці, розрахувати інтегральний 

індекс конкурентоспроможності кожного виду продукції підприємства, 

порівняно з найбільш сильною конкурентною маркою на ринку – «В», та 

обґрунтувати шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції 

підприємства. 

Таблиця – Вихідні показники для розрахунків інтегрального індексу 

конкурентоспроможності продукції 

Показники 
Коефіцієнт  

значущості 

Рівень задоволення потреб 
споживачів, балів  

В А Б 

Споживчі     

1. Надійність  0,2 8,2 6,8 7,3 

2. Довговічність  0,15 7,1 5,6 6,2 

3. Зручність користування  0,1 6,4 5,6 5,8 

4.  Дизайн (зовнішнє 

оформлення) 
0,2 8,6 6,4 6,2 

5. Гарантійне обслуговування 0,1 6,1 8,4 7,1 

6. Екологічність 0,25 6,6 4,4 5,8 

Разом 1 х х х 

Економічні     

1. Продажна ціна 0,35 6,2 9,0 8,1 

2. Витрати на ремонт 0,2 6,9 5,8 3,8 

3. Вартість обслуговування 0,3 5,1 5,2 5,8 

4. Непередбачувані витрати 0,15 3,7 2,1 2,0 

Разом 1 х х х 

Література: [1; 12, с. 181–229; 13, с. 191–202]. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ ТА ПІДСУМКАМИ ЗАЛІКУ 

 

Виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна безпека» є 

обов’язковим видом самостійної роботи студента, його оцінювання враховує, 

по-перше, своєчасність виконання індивідуального розрахунково-аналітичного 

завдання і подання його на кафедру для перевірки та, по-друге, якість і 

правильність виконання кожного завдання контрольної роботи. Максимальна 

оцінка індивідуального розрахунково-аналітичного завдання (контрольної 

роботи) з дисципліни «Економічна безпека» становить 50 балів. При визначенні 

оцінки виконання практичних завдань контрольної роботи викладач ураховує 

критерії теоретичного обґрунтування, здійснення розрахунків, використання 

табличного і графічного методів, формулювання висновків і правильності 

оформлення та орієнтується на шкалу оцінювання критеріїв (табл. 1). 

Таблиця 1 – Критерії оцінювання виконання студентом завдань контрольної 

роботи 

№ 
пор. 

Критерій Шкала оцінювання  Максимальна 

кількість балів 

1 Теоретичне 

обґрунтування 

0 – теоретичне обґрунтування в ідсутнє або не 

відповідає спрямованості завдання; 

5 – недостатньо розкриті наведені поняття, 

терміни і категорії, поверхнево описані прийоми 

і методи, відсутні формули визначення 

показників та не обґрунтовано їх вибір;  

10 – повно, всебічно обґрунтовані поняття, 

терміни і категорії, вичерпно описані прийоми і 

методи, наведені формули щодо визначення 

показників, обґрунтовано вибір методичних 

підходів щодо розрахунку показників і 

розв’язання завдання. 

10 

2 Здійснення 
розрахунків  

0 – не здійснено необхідних обчислень, 

розрахунки проведено з грубими помилками; 

5 – результати розрахунків і обчислень є  

правильними, проте їх здійснення не 

деталізоване, або ж розрахунки та обчислення 

містять незначні помилки;  

10 – розрахунки проведені правильно, обрано 

доцільний спосіб визначення показників, опис 

розрахунків і обчислень деталізований 

(розрахунки розписані покроково, з 

використанням умовних позначень років, 

регіонів тощо, інших символів, із зазначенням 

одиниць вимірювання) 

10 
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3 Використання 

табличного і 
графічного 

методів  

0 – у процесі розв’язання практичного завдання 

табличний і графічний методи не 

використовувались;  

5 – не обґрунтовано вибір  способів унаочнення, 

застосовані форми таблиці та види графіка не 

раціональні, структурні елементи таблиць і 

графіків за змістом виконані неправильно, 

порушено статистичні вимоги до оформлення 

табличного і графічного матеріалу; 

10 – обґрунтовано вибір графічних способів 

подання інформації, обрано раціональні форми 

таблиці та види графіка, структурні елементи 

таблиць і графіків за змістом та їхнє оформлення 

відповідає статистичним вимогам. 

10 

4 Формулювання 
висновків 

0 – висновки відсутні;  

5 – висновки характеризуються поверхневістю 

та не відображають усіх результатів 

розрахунків;  

10 – висновки глибинні та логічні, базуються на 

результатах розрахунків, а також демонструють 

володіння студентом проблематикою. 

10 

5 Правильність 
оформлення 

5 – оформлення роботи та списку літературних 

джерел відповідає вимогам, структура роботи 

відповідає вимогам; 

0 – шрифт та інтервал не відповідають 

установленим вимогам, неправильне 

оформлення формул тощо. 

5 

 

Своєчасність виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна 

безпека» оцінюється п’ятьма балами у випадку подання виконаного завдання на 

рецензування на кафедру у строки, встановлені графіком навчального процесу, 

у випадку ж порушення цих строків студент отримує 0 балів. Присутність на 

всіх лекційних і практичних заняттях оцінюється п’ятьма балами у тому 

випадку, якщо студент відвідував усі лекційні та практичні заняття згідно з 

розкладом навчального процесу, має повний конспект лекцій і не має 

заборгованості з виконання завдань до практичних занять. Сумарна підсумкова 

оцінка, яку студент може отримати за результатами семестрового контролю, 

складається з кількості балів отриманих за результатами поточного контролю 

знань під час семестру, та кількості балів отриманих під час заліку. Результати 

підсумкових заходів (поточного контролю та заліку) оцінюються за 100 - 

бальною шкалою з подальшою трансформацією у державну оцінку.  
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6 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Що таке економічна безпека?  

2. У чому полягає сутність економічної небезпеки?  

3. Який зв’язок можна визначити між економічною небезпекою та економічним 

правопорушенням?  

4. Які є види заходів безпеки?  

5. Що таке загрози економічній безпеці?  

6. Які є види загроз?  

7. Що таке економічна загроза і чим вона відрізняється від економічної 

небезпеки?  

8. Що таке фізичні загрози?  

9. Що таке психологічно-інформаційні загрози?  

10. Які є джерела загроз?  

11. Які економічні загрози та небезпеки існують для підприємства на світовому, 

національному та індивідуальному рівні?  

12. Що таке індикатори економічної безпеки підприємства?  

13. Які є джерела негативних впливів на економічну безпеку підприємства?  

14. Які основні функціональні цілі економічної безпеки?  

15. Якою є структура економічної безпеки підприємства?  

16. Якими є показники безпеки підприємства у фінансовій сфері?  

17. Якими є показники безпеки підприємства у кадровій сфері?  

18. Якими є показники безпеки підприємства в інформаційній сфері?  

19. Якими є показники безпеки підприємства у силовій сфері?  

20. Якими є показники безпеки підприємства у ринковій сфері?  

21. Якими є показники безпеки підприємства в інтерфейсній сфері?  

22. Якими є показники безпеки підприємства в екологічній сфері?  

23. Які існують методичні підходи до оцінювання економічної безпеки 

підприємства?  

24. Що таке система безпеки організації?  
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25. Які основні завдання системи безпеки?  

26. Які об’єкти та суб’єкти безпеки?  

27. Що є предметом економічної безпеки підприємства?  

28. Яким є механізм реалізації безпеки?  

29. Які основні функції системи безпеки?  

30. Які основні засоби економічної безпеки?  

31. Що таке комерційна таємниця?  

32. Яким є механізм визначення переліку інформації, що становить комерційну 

таємницю?  

33. Якими є методи викрадення таємниць підприємства?  

34.Чим державна таємниця відрізняється від комерційної?  

35. Які є способи незаконного добування інформації?  

36. Що розуміється під незаконним використанням відомостей, які становлять 

комерційну таємницю?  

37. Як визначаються втрати підприємства від порушення комерційної таємниці?  

38. Які є форми і методи економічного шпигунства?  

39. У чому суть та особливості ділової розвідки?  

40. Які існують внутрішні та зовнішні джерела інформації ділової розвідки?  

41. Яким чином впливає науково-технічний прогрес на розвиток економічної 

розвідки?  

42. Яка специфіка створення розвідувальних структур у системі безпеки 

підприємства?  

43. У чому суть діяльності ділової розвідки?  

44. За якими критеріями доцільно оцінювати джерела та зміст інформації, що 

отримала ділова розвідка?  

45. Які можливі напрями перевірки ділового партнера?  

46.Чим відрізняється ділова розвідка від промислового шпигунства?  

47. Які основні переваги підприємства сильною структурою ділової розвідки?  

48. Яка роль ділової розвідки у безпеці бізнесу?  



 35 

49. Назвіть закони та положення України, які регламентують відповідальність 

за порушення ІБ.  

50. Назвіть сфери використання патентного й авторського права.  

51. Назвіть переваги ГУІКБ на підприємстві.  

52. Назвіть типи брандмауерів та файерволів.  

53. Яку кримінальну відповідальність визначають закони України за 

комп’ютерні злочини?  

54. Назвіть закони України, що визначають статус електронного підпису.  

55. Дайте визначення систем попередження вторгнення.  

56. У чому полягають принципові відмінності систем визначення вторгнення.  

57. Сфери використання систем автентифікації та ідентифікації.  

58. Назвіть основні принципи міжнародних стандартів управління ІБ.  



 36 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна 

1. Берлач А. І. Безпека бізнесу : [навч. посіб.] / Берлач А. І. – К. : Університет 

«Україна», 2007. – 280 с.  

2. Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и 

принципы / Гапоненко В. Ф., Беспалько А. А., Власков А. С. – М. : Изд-во 

«Ось-89», 2007. – 208 с. 

3. Грунин О. Экономическая безопасность организации / Грунин О.,  Грунин  С. — 

СПб. : Питер, 2002. — 160 с. 

4. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства : [навч. посіб.] / Донець Л. І., 

Ващенко Н. В.  – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с. 

5. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник 

[для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, 

З. Б. Живко та ін.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с. 

6. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки:  [навч. посіб.] / 

Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф. – К. : КНТ, 2009. – 337 с. 

7. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми 

забезпечення: [монографія]/ Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., 

Ляшенко О. М. – К. : Лібра, 2003. – 280 с. 

8. Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-

управленческие и правовые аспекты деятельности) / В. П. Мак-Мак. – М. : 

Мир безопасности, 1999. – 160 с. 

9. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких 

структур : [монографія] / Реверчук Н. Й. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с. 

10.  Соснин А. С. Менеджмент безопасности предпринимательства : [учеб. 

пособие] / Соснин А. С., Прыгунов П. Я. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2004. –  

357 с. 

11. Шарый Л. Д. Безопасность предпринимательской деятельности: [учебник] / 

под общ. ред. д.ф.н. Шарый Л. Д., Родачин В. М., Сошников А. П. ;  – М. : 



 37 

Изд-во «ВК», 2005. – 480 с. 

12.  Экономическая и национальная безопасность : [учебник] / [Е. А. Олейников, 

В. И. Видяпин, В. И. Дуженков и др.] ; под ред. Е. А. Олейникова. – М. : 

Изд-во «Экзамен», 2004. – 768 с. 

13.  Экономическая и национальная безопасность : [учебник] / Под ред. д.э.н., 

проф. Л. П. Гончаренко. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 

543 с. 

14. Ярочкин В. И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / 

Ярочкин В. И. Бузанова Я. В. – М. : Академический Проект: Фонд «Мир», 

2005. – 208 с. 

15.  Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы / Ярочкин В. И. – [3-е изд., 

перераб. и доп.]. – М. : Ось-89, 2003. – 352 с. 

Додаткова 

16. Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильжеменов С.В., Киселев А.Д. Реинжиниринг 

бизнес-процессов. – М.: Изд-во Єксмо, 2005. – 592 с. – (МВА). 

17. Абутидзе З.С., Александровская Л.Н., Бас В.Н. Управление качеством и 

реинжиниринг организаций. - М: Логос, 2003. Аиткулов Т.Д. Корпоративные 

захваты: Слияния, поглощения, гринмэйл / Аиткулов Т.Д. – М.: Ось-89, 2007. – 

246с. 

19. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ.  – М.: Прогресс, 

1995. –  326 с. 

20. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ.- М.: Экономика, 1989. - 

358с. 

21. Артеменко Л.П., Бебешко Д.В. Стратегічні напрямки забезпечення 

економічної безпеки підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. 

– № 2. – 2009: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: UR 

http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/PSPE/2009_2/Artemenko_209.htm. 

22. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та 

механізми забезпечення) / О.І.  Барановський. – К.: Національний торговельно–

економічний університет, 2004. – 759 с. 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Artemenko_209.htm


 38 

23. Бармен С.  Разработка правил информационной безопасности. : Пер . с англ. 

- М.: Издательский дом "Вильяме" , 2002. - 208с. 

24. Баумен К. Основы стратегического менеджмент / Пер. с англ. - М.: Банки и 

биржи, 1997. - 412с. 

25. Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия 

в условиях кризисного развития [Электронный ресурс] / М. А. Бендиков  // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - N 2. - С. 17-29. – Режим доступу 

до журн. : http://www.mevriz.ru/articles/2000/2/863.html.  

26. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учеб.пособие. – ИНФРА-М, 2007. – 215с. 

27. Березин І. Промислове шпигунство, конкурентна розвідка, бенчмаркинг й 

етика цивільного  бізнесу / Березин І. // Практичний маркетинг. – 2005 - №101. 

28. Беседин А. Л. Экономическая безопасность предприятия в контексте 

системного подхода к решению проблемы зашиты конфиденциальной 

информации / Беседин А. Л., Беляев В. В. // Финансы и кредит. - 2004. - № 27. - 

С. 63-68 

29. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – Ника-Центр, 1999. - 592с. 

30. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи: [наук.-

практ. посіб.] / Бондарчук Ю. В., Марущак А. І. – К. : Видавничий дім «Скіф», 

КНТ, 2008. – 372 с. 

31. Вечканов. Г. С. Экономическая безопасность / Вечканов. Г. С. – СПб. : 

Вектор, 2005. – 256 с. 

32. Гасанов Р. М. Промышленный шпионаж на службе монополий / Гасанов 

Р. М. - М. : Международные отношения,1996 

33. Геєць В.М. Концепція економічної безпеки України / В.М.Геєць.–   

К.:Інститут економіки.,1999 – 56с. 

34. Гибсон Дж., Ильянцевич Дж. и др. Организации: поведение, структура, 

процессы. - М. : Инфра-М, 2000  

35. Гладченко Т.Н. Индикаторы экономической безопасности  

предпринимательской деятельности/ Т.Н.Гладченко. –  Донецк:ДонГАУ 



 39 

«Менеджер»,2000. –  С.111 – 113. 

36. Гончарова Э.А. Реформирование корпоративных структур в системе 

антикризисного управления / Гончарова Э.А. - СПб. – Изд-во С.-Петерб. гос. 

ун-та экономики и финансов, 2003. –  412с. 

37. Джордж К. Всеобщее управление качеством: Стратегии и технологии, 

применяемые сегодня в самых успешных компаниях TQM. – М: Виктория 

плюс, 2002. 

38. Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. 

Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України. – 2008. – №4. – С. 88 – 97. 

39. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ.  –  СПб.: Изд-во 

"Питер", 2005.  –  560 с. 

40. Дронов Р. Подходы к обеспечению экономической безопасности /  Р.Дронов 

// Экономист. –  2001. –  №2. –  с.42 – 45. 

41. Духов В. Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса / Духов В. Е.  –  

К. : ИМСО МО Украины, НВФ «Студцентр», 1997. - 176 с. 

42. Евдокимов Ф.И. Критерии оценки уровня экономической безопасности 

предприятия: Материалы международной научно – практической конференции 

«Проблемы обеспечения экономической безопасности» / Евдокимов Ф.И. 

Бородина О.А.  –  Донецк : РИАДонНТУ, 2001. –  с.97–98. 

 

 

 

 

 

 



 40 

Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни „ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

ПІДПРИЄМСТВА“ 

варіант № 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Факультет економіки і управління  

Кафедра економіки 
Спеціальність_________________ 

Група _______________________ 
Студент (ка)__________________ 

_____________________________ 
№ зал. кн.____________________ 
Керівник_____________________ 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

Кременчук _____ 



 41 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Економічна безпека підприємства» для студентів заочної форми 

навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» 

 

 

 

Укладач   к.е.н., доц. Н. Є. Гришко 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри  д.е.н., проф. О. І. Маслак 

 

 

 

Підп. до др.________. Формат 60х84   1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


