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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Досконале опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань 

та аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері забезпечення 
економічної безпеки бізнесу, формування в слухачів навичок по своєчасному 
визначенню кризових ситуацій у діяльності підприємства (організації') для 
запобігання можливого збитку внаслідок неефективного використання 
корпоративних ресурсів. 

4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 

ЗК11 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК1 
Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 
основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях. 

СК2 Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 
нормативними та правовими актами. 

СК4 
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 
основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач. 

СК7 
 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 
забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 
аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 
соціально-трудових відносин. 

СК10 
Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових 
документів та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 
аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК2.2 Здатність аналізувати використання ресурсів, оцінювати складові 
потенціалу підприємства та рівень економічної безпеки 
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4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 
− основні поняття та категорії економічної безпеки бізнесу;  
− зміст основних функціональних складових (напрямів) економічної 
безпеки бізнесу;  
− принципи та методичні підходи до проведення діагностики 
економічної безпеки підприємства;  
− напрями, методи та засоби управління економічною безпекою 
бізнесу;  
− технологію організації служби безпеки підприємства та оцінювання 
ефективності її діяльності;  
− зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки бізнесу.  
вміти: 
− ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати загрози бізнесу в 
окремих напрямах його діяльності;  
− застосовувати методи оцінювання рівня економічної безпеки 
бізнесу в розрізі окремих функціональних її складових;  
− використовувати методики комплексної діагностики рівня 
економічної безпеки бізнесу;  
− організовувати з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду 
функціонування системи управління економічною безпекою бізнесу. 

 
Програмні результати навчання (ПР) 

Шифр Зміст 
ПР03 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки. 
ПР04 Демонструвати розуміння принципів економічної науки, 

особливостей функціонування економічних систем. 
ПР06 Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної діяльності. 

ПР07 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних 
напрямів розвитку економічної науки. 

ПР08 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 
для вирішення економічних задач. 

ПР09 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, 
економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

ПР10 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 
відповідні показники, які характеризують результативність їх 
діяльності. 

ПР12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 
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ПР13 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання соціально-економічних даних, збирати та 
аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 
соціальні показники. 

ПР17 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 
проблем в однієї або декількох професійних сферах. 

ПР19 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 
вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та 
представлення аналітичних звітів. 

ПР21 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик економічних систем різного 
рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР22 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі 
із новими об’єктами та у невизначених умовах. 

ПР23 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 
креативне, самокритичне мислення. 

ПР2.2 Вміти розраховувати показники ефективності використання ресурсів 
підприємства та його потенціалу, величину витрат та обґрунтувати 
напрямки економічної безпеки підприємства 

 
 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
ЗП 6 Правознавство Дипломне проектування 
ЗП 11 Мікроекономіка  
ЗП 12 Макроекономіка  
ПП 4 Економіка підприємства  
ПП 5 Маркетинг  
ПП 6 Гроші і кредит  
ПП 8 Фінанси підприємства  
ПП 10 Інвестиційна діяльність 
підприємства 

 

ПП 11 Організація виробництва  
ПП 13 Бухгалтерський облік   
ПП 14 Економіка та організація 
інноваційної діяльності 

 

ПП 15 Економіка інформації  
ПП 16 Бізнес-планування  
ПП 17 Основи професійної безпеки та 
здоров'я людини  

ВБ 2.2 Управління витратами  
ВБ 2.3 Економіка підприємництва  
ВБ 2.5 Обгрунтування господарських 
рішень та оцінювання ризиків  
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Денна форма навчання 

8 90/3 40 50 20 - 20 РЕ 2  + 
Разом 90/3 40 50 20 - 20 РЕ    

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 44,5%; 
 



 7 
6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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 Номер семестру (якщо дисципліна 
викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного 
заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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(б

аз
ов

а,
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1 2 3 4 5 
   Семестр 8  
   Змістовий модуль № 1 - Теоретичні 

основи забезпечення економічної 
безпеки підприємства / 2 кредити  
(модульний контроль - 8 тиждень) 

 

1 Л 2 Тема 1. Теоретичні основи економічної 
безпеки підприємства 
Питання: 

1. Суть та зміст безпеки, її мета і 
завдання; види безпеки та форми її 
організації, об’єкти та заходи безпеки. 

2. Принципи і способи 
організації безпеки, основні вимоги до 
безпеки підприємницької діяльності. 

3. Сили та засоби безпеки. 
Система заходів безпеки суб’єкта 
господарювання.  

4. Підприємство в концепції 
національної безпеки України  

1, 2, 3, 8, 10, 12 

2 ПЗ 2 Питання: 
1. Принципи безпеки 

підприємницької діяльності та шляхи 
їх практичної реалізації на 
підприємствах. 

2. Сучасна система безпеки 
діяльності комерційного підприємства,  
основні її характеристики та завдання. 

3. Умови організації безпеки 
підприємницької діяльності в Україні. 

4. Суть безпеки підприємницької 
діяльності, її мета і завдання, форми та 
види. 
 

1, 2, 3, 8, 10, 12 

3 Л 2 Тема 2. Загрози безпеці 
підприємницької діяльності  

1, 2, 3, 8, 10, 12 
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Питання: 

1. Систематизація подій, погроз і 
діяльності по забезпеченню 
економічної безпеки підприємств.  

2. Шахрайство як найбільш 
поширена загроза на власність та 
діяльність суб’єктів господарювання. 

3. Заходи щодо захисту від 
зовнішніх та внутрішніх загроз.  

4 ПЗ 2 Питання: 
1. Кримінальні посягання, 

шахрайство. 
2. Конфлікти в колективах як 

одне із небезпечних явищ у діяльності 
підприємства. 

3. Загрози виробничого 
характеру та їх наслідки. 

4. Ознаки реалізації загроз у 
діяльності підприємства, прийоми їх 
розпізнавання Відповідальність за 
посягання. 

1, 2, 3, 8, 10, 12 

5 Л 2 Тема 3. Бізнес і корупція: проблеми 
протидії. 
Питання: 

1. Корупція: поняття, суть, 
типологія та історія виникнення. 

2. Головні аспекти корупції.  
3. Причини корупції.  
4. Основні напрями боротьби з 

корупцією.   

1 - 4, 6, 8 - 10, 
12 

6 ПЗ 2 Питання: 
1. Аналіз причин виникнення та 

розвитку корупції 
2. Пріоритетні міри щодо 

боротьби з корупцією. 
3. Міжнародний опит боротьби з 

корупцією 

1 - 4, 6, 8 - 10, 
12 

7 Л 2 Тема 4. Ризик та економічна безпека 
підприємств. 
Питання: 

1. Взаємозв'язок та 
взаємозалежність понять "безпека" і 
"ризик".  

2. Менеджмент ризику в 
економічній безпеці підприємства.  

3. Загальні положення із 

2, 5, 6 
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страхування підприємств. Страхування 
ризиків підприємств.   

8 ПЗ 2 Питання: 
1. Причини виникнення 

екстремальних ситуацій 
2. Дії підприємства в умовах 

загрози. 
3. Організація комерційної 

діяльності підприємства в умовах 
екстремальної ситуації 

2, 5, 6 

9 Л 2 Тема 5. Організаційні аспекти служби 
безпеки підприємства. 
Питання: 

1. Організаційні аспекти 
діяльності служби безпеки.  

2. Координаційна роль служби 
безпеки підприємства в забезпеченні 
економічної безпеки.  

3. Сили недержавних структур 
безпеки.  

1, 2, 4, 6, 12 

10 М1 2 Модульна контрольна № 1  
   Змістовий модуль № 2 - 

Антикризове регулювання та 
управління системою економічної 
безпеки підприємства / 2 кредити 

(модульний контроль - 16 тиждень) 

 

11 Л 2 Тема 6. Реалізація інтересів 
підприємства та його фінансово-
господарча діяльність  
Питання: 

1. Фінансово-господарча 
діяльність підприємств.  

2. Криміналізація фінансово-
господарчої діяльності підприємств.  

3. Практика фінансового 
оздоровлення підприємства  

2, 3, 6, 9 

12 ПЗ 2 Питання: 
1. Аналіз показників фінансово-

господарчої діяльності підприємств 
2. Захист комерційних операцій 

підприємства. 
3. Захист роботи підприємства на 

фондовому ринку 

2, 3, 6, 9 

13 Л 2 Тема 7. Інформаційна безпека 
підприємства 
Питання: 

2, 5, 11,13 
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1. Можливі канали та способи 

вилучення інформації підприємства. 
2. Банківська та комерційна 

таємниця, конфіденційна інформація, 
їх суть та зміст, правова оцінка 
інформації з обмеженим доступом.  

3. Організація захисту 
інформації з обмеженим доступом на 
підприємстві, відповідальність за 
посягання на інформацію з обмеженим 
доступом. 

14 ПЗ 2 Питання: 
Інформаційні ризики і їх 

мінімізація. 
Заходи захисту інформації: 

правові, організаційні, технічні, 
програмні та ін. 

Права та заходи підприємства 
щодо захисту комерційної таємниці і 
конфіденційної інформації. 

2, 5, 11,13 

15 Л 2 Тема 8. Фіктивна та тіньова 
підприємницька діяльність як загроза 
економічній безпеці підприємства 
Питання: 

1. Зміст фіктивного та тіньового 
бізнесу 

2. Схеми організації діяльності 
фіктивних і тіньових підприємницьких 
структур 

3. Технологія залучення у 
тіньовий господарський оборот та 
способи запобігання 

2,3,6,9,12 

16 ПЗ 2 Питання: 
Балансування економічних 

інтересів у підприємницькій 
діяльності. 

Профіль економічних інтересів 
діяльності компаній.  

Технологія гармонізації 
економічних інтересів при організації 
діяльності підприємства. 

2,3,6,9,12 

17 Л 2 Тема 9. Побудова систем забезпечення 
економічної безпеки підприємства. 
Питання: 

1. Основні завдання та напрями 
забезпечення економічної безпеки 

2,3,6,9,12 
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підприємств різних сфер діяльності.  

2. Активні та пасивні методи 
забезпечення економічної безпеки. 

3. Система ключових індикаторів 
оперативного та стратегічного 
моніторингу стану економічної 
безпеки підприємства. 

18 ПЗ 2 Питання: 
Функціональні залежності 

економічної безпеки підприємства та 
його напрямків діяльності. 

Визначення чинників впливу на 
економічну безпеку підприємства. 

Алгоритми організації 
контролінгу економічної безпеки 
підприємства. 

2,3,6,9,12 

19 Л 2 Тема 10. Недобросовісна конкуренція 
та промислове шпигунство в 
підприємницькій діяльності 
Питання: 

1. Недобросовісна конкуренція у 
підприємницькій діяльності та її 
правова оцінка. 

2. Недобросовісна конкуренція 
та промислове шпигунство у 
взаємовідносинах суб’єктів ринку. 

3. Організація захисту суб’єктів 
господарювання від недобросовісної 
конкуренції та промислового 
шпигунства. 

2, 4, 11 

20 М2 2 Модульна контрольна № 2  
Всього  40   
Разом 
(годин) 

90   
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 10 
2 Підготовка до практичних(семінарських) занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях 20 

4 Виконання індивідуального завдання 6 
5 Інші види самостійної роботи 4 
 Разом 50 

 
 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 

«Економічна безпека підприємства» включає самостійне опрацювання 

студентами певного кола питань. Самостійна робота студентів із літературними 

джерелами пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність 

самостійно аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу 

дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 

 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 

 Опрацювання лекційного матеріалу; 

 Ознайомлення з досвідом практичної діяльності підприємств; 

 Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 

 Збір інформації для виконання індивідуального завдання; 

 Вивчення методик проведення досліджень стану економічної безпеки 

підприємств та здійснення необхідних розрахунків; 

 Розв'язування ситуаційних задач; 

 Підготовку до заліку. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Економічна безпека підприємства», а й 

науково-дослідна робота з вивчення аспектів діяльності підприємств щодо 

захисту їх економічних інтересів. 
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8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 
що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає: 
1) у восьмому семестрі навчання - виконання письмової роботи. 
Індивідуальні завдання також можуть включати написання рефератів, 

проведення польових та кабінетних досліджень, підготовку та участь у 
олімпіадах, конференціях тощо. 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 8 семестр  
1 Індивідуальне завдання 6 

 
 

Орієнтовна тематика самостійних творчих робіт студентів: 

1. Сучасне розуміння економічної безпеки підприємства, її місце і роль в 
системі управління підприємством. 

2. Інтелектуальний капітал підприємства: формування, використання і 
захист прав власності. 

3. Об'єкти і предмет економічної безпеки. 
4. Прикладне значення вивчення організаційно-методологічних питань 

забезпечення економічної безпеки бізнесу. 
5. Сутність і зміст внутрішніх і зовнішніх загроз економічній безпеці 

підприємства. 
6. Формування системи ключових контрольних індикаторів оперативного 

і стратегічного моніторингу. 
7. Функціональні складові економічної безпеки підприємства. 
8. Диференціація інформаційних потоків за вимогами основних 

користувачів як засіб запобігання зниженню рівня економічної безпеки. 
9. Алгоритм проведення аналізу рівня економічної безпеки підприємства. 
10. Спосіб організації бізнес-процесів підприємства як основа побудови 

механізму формування економічної безпеки підприємства. 
11. Фінансова складова економічної безпеки підприємства. 
12. Видова класифікація моделей діагностики економічної безпеки 

діяльності підприємств. 
13. Суть і особливості ресурсно-функціональної складової економічної 

безпеки сучасних підприємств. 
14. Вітчизняні та зарубіжні моделі захисту прав власності: переваги і 

недоліки. 
15. Сутність і зміст внутрішніх і зовнішніх загроз економічній безпеці 

підприємства. 
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16. Оцінка якості бізнес-процесів підприємства в контексті стратегічної 

безпеки підприємства. 
17. Розрахунок ефективності вжитих заходів щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 
18. Поняття і завдання конкурентної розвідки, основні форми 

забезпечення безпеки бізнесу. 
19. Джерела комерційної інформації: класифікація, характеристика, 

оцінка рівня достовірності. 
20. Оцінка рівня економічної безпеки підприємств різних сфер бізнесу. 
21. Проектування внутрішніх механізмів забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 
22. Економічна безпека промислового підприємства в умовах кризового 

розвитку. 
23. Способи забезпечення інформаційної безпеки підприємства 
24. Фіктивна і тіньова підприємницька діяльність як загроза економічній 

безпеці підприємства. 
25. Екологічна безпека підприємства: формування та оцінка. 
26. Дотримання вимог економічної безпеки при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. 
27. Системи управління економічною безпекою підприємства. 
28. Конкурентна розвідка сучасних підприємств і способи захисту 

комерційних інтересів. 
29. Планування і регулювання роботи служби економічної безпеки 

підприємства. 
30. Економічна безпека зростаючих компаній: аналіз і особливості 

підтримки. 
31. Структура економічної безпеки сучасних підприємств. 
32. Організація служби економічної безпеки на середніх і великих 

підприємствах: функції, повноваження, технології роботи. 
33. Методика віднесення інформації до комерційної таємниці. 
34. Основні завдання та напрямки забезпечення економічної безпеки 

підприємств різних сфер бізнесу. 
35. Оцінка ризиків, що виникають у сфері підприємницької діяльності. 
36. Функції системи забезпечення економічної безпеки на різних стадіях 

розвитку компаній. 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методами навчання дисципліни «Економічна безпека підприємства» є 
способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що 
забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою 
професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, 
розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
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бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні 
(рішення задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
«Економічна безпека підприємства» використовуються: пояснювально-наочний 
проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, створення ситуацій 
успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни «Економічна безпека підприємства» є 
поточний, модульний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Економічна безпека підприємства» включає семестровий контроль 
у формі заліку в восьмому семестрі. 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
Модульний 

контроль  

Індивіду-
альне 

завдання Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 №1 №2   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 10 100 

 
Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
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13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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принципы / В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власков - М.: Ось-89, 2007. 
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