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ВСТУП  

     Програма вивчення навчальної дисципліни «Технологія 
діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки» складена відповідно варіативної 
частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 
«Менеджмент», («Управління фінансово-економічною безпекою»). 
     Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність 
аналітичної та облікової служби з метою визначення рівня 
технологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 
     Вивчення дисципліни базується на знаннях отриманих з таких 
навчальних дисциплін, як «Фінансово-економічна діяльність 
суб’єкта господарювання», «Система фінансово-економічного 
аналізу діяльності суб’єкта господарювання», «Облік та 
оподаткування», а отриманні знання будуть використані при 
написанні курсових робіт та магістерської роботи в частині 
проведення аналітичних розрахунків та визначення методики 
банкрутства підприємства. 

Проведення лекційних та практичних занять з данної навчальної 
дисципліни повино забезпечити такі програмні результати 
діяльності магістрів: 
- Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій 
для управління в непередбачуваних умовах. 

- Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи 
їх вирішення. 

- Проектувати ефективні системи управління організаціями. 
- Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління 
організацією. 

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

- Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства у поєднанні з дослідницькими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності. 
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Анотація 
Навчальна дисципліна «Технологія діяльності аналітиків та 

обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» 
сприяє засвоєнню знань з теоретичних та практичних аспектів 
нормативно-правовово забезпечення діяльності підрозділу 
аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, 
технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері фінансово-

економічної безпеки. 

Важливим є також ознайомлення з технікою моніторингу та 
критеріями оцінки результатів підрозділу аналітичного забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства та методикою підготовки 
інформаційно-аналітичних продуктів в системі фінансово-економічної 
безепки. В подальшому вивчаються питання проведення діагностики 

небезпек, виявлення загроз та ризиків у фінансово-економічній сфері. 
Необхідними складовими дисципліни є організація та управління 

системою фінансово-економічної безпеки підприємств, система 
фінансового-економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання, 
економічні ризики та фінансова санація підприємства. 

Навчальний матеріал дисципліни «Технологія діяльності аналітиків 
та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» 
викладається у вісьмох темах, які об’єднанні в два змістових модулі. 

Дисципліна включає базові теми, які формують теоретико-

методологічні аспекти, поняття і сутність технології діяльності 
аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки. 

Вивчення програми курсу «Технологія діяльності аналітиків та 
обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» 
сприятиме використанню на практиці набутих студентами навичок та 
знань для успішного вирішення фінансово-економічних завдань в 
системі фінансово-економічної безпеки. 

     Ключові слова: фінансово-економічна безпека, технологія 
діяльності, обліково-аналітичне забезпечення. 
 

Abstract 
The discipline "Technology of activity of analysts and accounting and 

analytical support of financial and economic security" promotes the 

assimilation of knowledge of theoretical and practical aspects of regulatory 

and legal support of the activity of the analytical department of economic 

security of the enterprise, technology of information and analytical activity 

in the field of financial and economic security. 
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It is also important to familiarize yourself with the monitoring technique 

and the criteria for evaluating the results of the analytical department of 

financial and economic security of the enterprise and the method of 

preparation of information and analytical products in the system of financial 

and economic security. The issues of diagnostics of dangers, identification 

of threats and risks in the financial and economic sphere are further studied.  

The necessary components of the discipline are the organization and 

management of the system of financial and economic security of enterprises, 

the system of financial and economic analysis of the activity of the entity, 

economic risks and financial rehabilitation of the enterprise. 

The course material "Analytical Technology and Accounting and 

Financial Assurance" is taught in eight topics which are combined in two 
content modules. 

The discipline includes basic topics that form the theoretical and 

methodological aspects, concepts and essence of technology of activity of 

analysts on issues of financial and economic security. 

Studying the program of the program "Technology of analysts activity 

and accounting and analytical support of financial and economic security" 

will promote the use of students' acquired skills and knowledge to 

successfully solve financial and economic problems in the system of 

financial and economic security. 

     Key words: financial and economic security, technology of activity, 

accounting and analytical support. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

 рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів 
–5 

Галузь знань 
07 Управління та 
адміністрування 

 Вибіркова 

Спеціальність 073 
Менеджмент  
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продовження таблиці 
Модулів – 1  

Управління 
фінансово-

економічною 
безпекою 

Рік підготовки: 
Змістових модулів 
– 2 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 150 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної 
роботи студента - 
2 

Рівень вищої освіти: 
магістр  

26 год. 2 год. 
Практичні 

26 год.  10 год. 
Самостійна робота 

98 год.  138 год. 

Вид контролю: залік 

Примітки: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 45% до 55% 
для заочної форми навчання -11% до 89% 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

     Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія 
діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення 

фінансово-економічної безпеки» є формування у майбутніх 
управлінців з фінансово-економічної безпеки системи спеціальних 
знань з організації та технології системи аналітичного забезпечення 
економічної безпеки підприємств та  діяльності аналітиків з питань 
фінансово-економічної безпеки. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
 - вивчення основних понять та сутності технології діяльності 
аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки; 
- набуття практичних навичок для моделювання управлінських 
процесів у системі економічної безпеки підприємства в умовах 
ринку; 
- формування вмінь творчого пошуку шляхів ефективності 
реалізації стратегії економічної безпеки підприємства. 
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В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

- концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; 
- можливості здійснення організації і управління фінансово-
економічних процесами та їх відповідності щодо загальної стратегії 
та тактики фінансово-економічної безпеки; 
- нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-
економічної безпеки підприємства; 
- функції, загальні принципи та методи побудови та організації 
діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства; 
- організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності працівників, які є суб’єктами системи 
забезпечення фінансово-економічної безпеки; 
- технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і 
ризиків їх оцінки та мінімізації; 
- порядок розроблення та ведення аналітичної документації, що 
регламентує діяльність аналітиків з питань фінансово-економічної 
безпеки підприємства. 

Студенти повинні вміти: 
- встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 
організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани;  
- застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій 
дослідження змін у стані фінансово-економічної безпеки з 
використанням сучасних знань про методи, технології та 
інструменти аналізу, моделювання та оцінювання економічних 
процесів та явищ; 
- використовувати на практиці набуті навички та знання при оцінці 
рівня фінансово-економічної безпеки; 
- визначати критерії та індикатори оцінки ефективності діяльності 
суб’єктів системи економічної безпеки підприємства; 

- проводити аналіз стану забезпечення інформаційної безпеки та 
захист комерційної таємниці підприємства; 
- знати і вміти самостійно розроблювати заходи стратегічної 
орієнтації підприємства з урахуванням вимог до забезпечення 
фінансово-економічної безпеки. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти, 
поняття і сутність технології діяльності аналітиків з питань 

фінансово-економічної безпеки 

 

Тема 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділу 
аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства 

 

Структура та зміст документів, що регламентують діяльність 
підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства. Порядок розроблення та ведення аналітичної 
документації, що регламентує діяльність аналітиків з питань 
фінансово-економічної безпеки підприємства. Методика розробки 
проектів наказів, положень, інструкцій щодо організації діяльності 
аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки, їх взаємодії з 
іншими суб’єктами безпеки та інформаційно-аналітичного 
забезпечення функціонування системи економічної безпеки. 
 

Тема 2. Сутність аналітичної складової інформаційно-

аналітичної діяльності з питань фінансово-економічної безпеки 

     Сутність поняття «аналітика» в системі фінансово-економічної 
безпеки. Суб’єкти аналітичної діяльності та їх класифікація. 
Класифікація аналітичної діяльності в системі фінансово-
економічної безпеки. Інформаційна аналітична діяльність (ІАД) з 
питань фінансово-економічної безпеки. Алгоритм процесу ІАД в 
системі ФЕБ. 
 

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

     Основні поняття та сутність технології діяльності аналітиків з 
питань фінансово-економічної безпеки. Мета та завдання системи 
аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Основні функції, загальні принципи побудови та організації 
діяльності побудови комплексної системи забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств. Технології формування системи 
аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.  
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Тема 4. Технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері 
фінансово-економічної безпеки 

     Сутність та структура інформаційно-аналітичних технологій в 
системі ФЕБ. Інтегровані інформаційно-аналітичні системи та їх 
використання в умовах ФЕБ.  Сутність системи НАС та її 
застосування в державі. 
 

Змістовий модуль 2. Моніторинг інформаційно-аналітичного 
забезпечення підприємств як метод діагностики небезпек, загроз 

та ризиків у фінансово-економічній сфері 
 

Тема 5. Техніка моніторингу та критерії оцінки 
результатів підрозділу аналітичного забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства 

 

     Визначення та оцінка стану і рівня фінансово-економічної 
безпеки свого підприємства, партнерів і конкурентів. Участь у 
проведенні діагностики фінансово-господарського стану 
підприємства з метою попередження його банкрутства. Визначення 
критеріїв та індикаторів оцінки ефективності діяльності суб’єктів 

системи економічної безпеки підприємства. Організація і 
проведення моніторингу оцінювання стану безпеки, надійності та 
рівня: економічного стану підприємства, потенційних партнерів, 
стратегії діяльності на ринку конкурентів, максимально повного 
інформаційного забезпечення.  
 

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

 

     Організація аналітичної діяльності із забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства. Методи та засоби моделювання 
управлінських процесів у системі економічної безпеки 
підприємства. Розробка аналітичних документів, за якими 
здійснюється оцінка стану та надаються пропозиції по 
вдосконаленню діяльності підприємства. Запровадження 
передового вітчизняного та зарубіжного досвіду для проведення 
аналітичної роботи в системі економічної безпеки підприємства. 
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Тема 7. Методика підготовки інформаційно-аналітичних  
продуктів в системі ФЕБ 

 

     Сутність методики створення документної інформаційно-
аналітичної продукції в системі ФЕБ. Зарубіжний досвід підготовки 
інформаційно-аналітичної продукції в системі ФЕБ. Довідка як 
форма інформаційного обслуговування. Технологія підготовки 
довідок з питань ФЕБ 
 

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

 

     Визначення зовнішніх та внутрішніх ризиків та загроз у сфері 
фінансово-економічної безпеки підприємства. Аналіз ризиків та 
загроз економічній безпеці у всіх сферах діяльності підприємства. 
Захист інформації та комерційної таємниці підприємства. 
Технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і 
ризиків, їх оцінка та мінімізація. Аналіз ефективності реалізації 
стратегії економічної безпеки підприємства. Проведення контролю 
та оцінки рівня фінансово-економічної безпеки на підприємстві. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

 

№  
з/п 

Назви тем змістових 
модулів 

Усього, 
год. 

в т.ч. 
Лекції Практичні Самост. 

робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти, 
поняття і сутність технології діяльності аналітиків з питань 

фінансово-економічної безпеки 

1 Нормативно-правове 
забезпечення 
діяльності підрозділу 
аналітичного 
забезпечення 
економічної безпеки 
підприємства 

16 2 2 12 



11 

  

 

продоження таблиці 
2 Сутність аналітичної 

складової 
інформаційно-

аналітичної діяльності 
з питань фінансово-

економічної безпеки 

16 2 2 12 

3 Сутність і завдання 
технології діяльності 
аналітиків з питань 
фінансово-

економічної безпеки   

16 2 2 12 

4 Технології 
інформаційно-

аналітичної діяльності 
у сфері ФЕБ 

20 4 4 12 

Змістовий модуль 2. Моніторинг інформаційно-аналітичного 
забезпечення підприємств як метод діагностики небезпек, загроз 

та ризиків у фінансово-економічній сфері 
5 Техніка моніторингу 

та критерії оцінки 
результатів  
підрозділу 
аналітичного 
забезпечення 
фінансово-

економічної безпеки 

підприємства 

20 4 4 12 

6 Сучасні технології 
проведення 
аналітичної роботи в 
галузі фінансово-

економічної безпеки  
підприємств   

20 4 4 12 

7 Методика підготовки 
інформаційно-

аналітичних  
продуктів в системі 
ФЕБ 

20 4 4 12 
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продовження таблиці 
8 Діагностика 

небезпек, загроз та 
ризиків у фінансово-

економічній сфері  

22 4 4 14 

 Всього  150 26 26 98 

 

4.2. Заочна форма навчання 
№  
з/п 

Назви тем змістових 
модулів 

Усього, 
год. 

в т.ч. 
Лекції Практичні Самост. 

робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти, 
поняття і сутність технології діяльності аналітиків з питань 

фінансово-економічної безпеки 

1 Нормативно-правове 
забезпечення 
діяльності підрозділу 
аналітичного 
забезпечення 
економічної безпеки 
підприємства 

19 1 1 17 

2. Сутність аналітичної 
складової 
інформаційно-

аналітичної діяльності 
з питань фінансово-

економічної безпеки 

18 - 1 17 

3 Сутність і завдання 
технології діяльності 
аналітиків з питань 
фінансово-

економічної безпеки 

18 - 1 17 

4 Технології 
інформаційно-

аналітичної діяльності 
у сфері фінансово-

економічної безпеки 

19 - 2 17 
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продовження таблиці 

Змістовий модуль 2. Моніторинг інформаційно-аналітичного 
забезпечення підприємств як метод діагностики небезпек, загроз 

та ризиків у фінансово-економічній сфері 
5 Техніка моніторингу 

та критерії оцінки 
результатів  
підрозділу 
аналітичного 
забезпечення 
фінансово-

економічної безпеки 
підприємства 

18 - 1 17 

6 Сучасні технології 
проведення  
аналітичної роботи в 
галузі фінансово-

економічної безпеки  
підприємств 

19 1 1 17 

7 Методика підготовки 
інформаційно-

аналітичних  
продуктів в системі 
ФЕБ 

20 - 2  18 

8 Діагностика небезпек, 
загроз та ризиків у 
фінансово-

економічній сфері  

19 - 1 18 

 Всього  150 2 10 138 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Визначення нормативно-правого забезпечення 

діяльності підрозділу аналітичного 
забезпечення економічної безпеки 

2 1 
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підприємства 

 
продовження таблиці 

2 Визначення сутності аналітичної складової 
інформаційно-аналітичної діяльності з питань 
фінансово-економічної безпеки 

2 1 

3 Характеристика основних функцій, загальних 
принципів побудови та організації діяльності 
побудови комплексної системи забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємств 

4 1 

4  Характеристика поняття технології 
інформаційно-аналітичної діяльності у сфері 
фінансово-економічної безпеки 

4 2 

5 Визначення техніки моніторингу та критеріїв 
оцінки результатів підрозділу аналітичного 
забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства 

4 1 

6 Розробка аналітичних документів, за якими 
здійснюється оцінка стану та надаються 
пропозиції по вдосконаленню діяльності 
підприємства. 

4 1 

7 Визначення методики підготовки 
інформаційно-аналітичних  
продуктів в системі ФЕБ 

4 2 

8 Аналіз ризиків та загроз економічній безпеці у 
всіх сферах діяльності підприємства. 

4 1 

 Разом  26 10 

 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год.*46 год.занять=23 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. * 4,5 кредитів =27 год. 
Опрацювання окремих тем програми, які не викладаются на лекціях 
– 39 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Денна  
форма 

Заочна 
форма 

1. Визначення перспективності та ефективності 
інноваційної для удосконалення процесів 
фінансово-економічної безпеки підприємств 

4 12 

2. Визначення аналітичної складової  в 
діяльності аналітичних служб в системі ФЕБ 

5 12 

3. Характеристика внутрішніх та зовнішніх 
ризиків та загроз у сфері фінансово-
економічної безпеки підприємства 

5 12 

4.  Розробка технологій інформаційно-
аналітичної діяльності у фінансовій сфері  

5 12 

5. Здійснення стратегічного управління 
підприємством та його фінансово-економічної 
безпеки 

5 12 

6. Розробка заходів щодо зменшення впливу 
небезпечних факторів на фінансово-
економічну безпеку підприємства 

5 12 

7.  Запровадження нових методик розробки 
інформаційно-аналітичних продуктів в 
системі ФЕБ 

5 12 

8. Розробка пропозицій щодо здійснення заходів 
безпеки та їх експертна оцінка на 
підприємстві 

5 14 

 Разом  39 123 

 

Звіт про самостійну роботу складається на папері формату А-4. 
Оформлення – згідно стандартних вимог до друкованих текстів. Усі 
звіти можуть бути зброшуровані в один. 
 

7. Методи навчання 
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     Для проведення лекційних та практичних занять з навчальної 
дисципліни «Технологія діяльності аналітиків та обліково-
аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» 
використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний 
методи навчання із застосуванням: 
- мультимедійної слайдової презентації; 
- роздаткового матеріалу; 
- дискусійного обговорення проблемних питань; 
- вирішення ситуаційних завдань та кейсів; 
- складання матриць та графічних схем; 
- перегляд відеофільмів та СDR; 
- навчальної платформи Moodle для проведення поточного та 

підсумкового контролю знань. 
 

8. Методи контролю 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 
навчальних робіт з дисципліни «Технологія діяльності аналітиків та 
обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» 
проводиться за поточним контролем. Поточний контроль знань 
студентів з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі 
(модульній) з використанням навчальної платформи Moodle.  

Контрольні завдання за змістовим модулем включають 31 
питання в білеті: 

- 25 тестових завдань достатнього рівня складності (одна 
правильна відповідь з пятьох запропонованих); 

- 5 тестових завдань вище достатнього рівня складності (дві 
правильні відповіді з пятьох запропонованих); 

- одна задача високого рівня складності. 
Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних 

завдань. 
Всі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 
роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 
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1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 
із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

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

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота  

 

Сума  

Змістовий модуль №1 

 

Змістовий модуль №2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 МК 1 Т5 Т6 Т7 Т8 МК 2 100 

6 8 8 8 20 8 8 8 6 20 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 незараховано з можливістю повторного 
складання 

0–34 незараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення  
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Технологія 

діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки» включає: 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія 
діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки» для студентів спеціальності 073 
«Менеджмент», спеціалізації «Управління фінансово-економічною 
безпекою» денної та заочної форм навчання / Ж.С. Шило – Рівне: 
НУВГП, 2017, 85 с. Шифр 06-03-155. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6188 

2. Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
розрахункової роботи з дисципліни «Технологія діяльності 
аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-

економічої безпеки» для студентів спеціальності 073 
«Менеджмент», спеціалізації «Управління фінансово-економічною 
безпекою» денної та заочної форм навчання / Ж. С. Шило, 
Л.В.Пивоварчук – Рівне: НУВГП, 2017, 22 с. Шифр 06-03-156. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6189 
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11. Рекомендована література 

Базова  
 

1. Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я, Дудкін П.Д. Економічна та 
майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство: 
підручник. Т.: Тернограф, 2008. 

2. Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та 
методичні засади: монографія. Х.: В-во ХНЕУ, 2009. 

3. Кузенко Т.Б., Мартюшева Л.С., Грачов О.В. Фінансова безпека 
підприємства: навч. посіб. Х.: Вид-во ХНЕУ, 2010. 

4. Кузнєцов О.О., Євсєєв С.П. Захист інформації та економічна 
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