
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 8; 

2. Назва:Технологія діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення 

фінансово-економічної безпеки; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:2 (10); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Шило Ж.С.,к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- застосовувати методи проведення аналітичних досліджень в даній галузі; 

- визначати організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності працівників, які є суб’єктами системи забезпечення фінансово-

економічної безпеки; 

- використовувати на практиці технології, форми та методи діагностування небезпек, 

загроз і ризиків їх оцінки та мінімізації; 

- встановлювати порядок розроблення та ведення аналітичної документації, що 

регламентує діяльність аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси 

підприємств», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Інвестування», 

«Фінансовий менеджмент». 

12. Зміст курсу: 
1. Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділу аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 

2 Сутність аналітичної складової інформаційно-аналітичної діяльності з питань 

фінансово-економічної безпеки. 

3. Сутність і завдання технології діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної 

безпеки. 

4. Технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері фінансово-економічної безпеки. 

5. Техніка моніторингу та критерії оцінки результатів підрозділу аналітичного 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. 

6. Сучасні технології проведення аналітичної роботи в галузі фінансово-економічної 

безпеки  підприємств. 

7. Методика підготовки інформаційно-аналітичних продуктів в системі фінансово-

економічної безпеки. 

8. Діагностика небезпек, загроз та ризиків у фінансово-економічній сфері 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Іванов І.І. Основи діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки. - К.: 

КНЕУ, 2008. - 350с. 

2. Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України – К.: КНТ, 2006. – 168с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24год. лекцій, 22год. практичних занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Л. В.Мельник,к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 
1. Code:  ПП 8; 

2. Title: Technology of analysts' activity and accounting and analytical support of financial and 

economic security; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: ІІ (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1(5); 

6. Semester when the discipline is studied: 2 (10); 

7. Number of established ECTS credits:  4, 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shylo Zh. S., 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of:  

- to apply methods of conducting analytical research in this field; 

- to determine the organization and peculiarities of the implementation of informational and 

analytical support for the activities of employees who are subjects of the system of ensuring 

financial and economic security; 

 - to use in practice technologies, forms and methods for diagnosing hazards, threats and risks of 

their assessment and minimization; 

- to establish an order for the development and conducting of analytical documentation that 

regulates the activities of analysts on issues of financial and economic security of the enterprise. 

10. Forms of organizing classes: lessons, single work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Finance of enterprises", 

"Analysis of economic activity", "Financial analysis", "Investing", "Financial Management". 

12. Course contents:  
 1. Normative-legal support of the analytical department activity of  the enterprise economic 

security. 
2 The essence of analytical component of information-analytical activity on issues of financial 

and economic security. 

3. The essence and tasks of technology of analysts' activity on issues of financial and economic 

security.  

4. Technologies of information-analytical activity in the field of financial and economic security. 

5. The technique of monitoring and criteria for evaluating the results of the analytical department 

of the financial and economic security of the enterprise.  

6. Modern technologies of analytical work in the field of financial and economic security of 

enterprises. 

7. Methodology of  preparation  the  information-analytical products in the system of financial 

and economic security.  

8. Diagnosis of hazards, threats and risks in the financial and economic sphere. 

13. Recommended educational editions: 
 1. Іванов І.І. Основи діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки. - К.: 

КНЕУ, 2008. - 350с. 

2. Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України – К.: КНТ, 2006. – 168с 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours lectures, 22 hours practical classes, 89 hours silent work. Total - 135 hours. Methods: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of case-methods, 

use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria:  
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final control: completion at the end of 2 semesters. 

Current control (100 points): testing, surveys, performance of single work. 

16. Language of teaching: Ukrainian 
 

Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., associate professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


