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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Розроблений навчальний курс для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 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 

безпеки.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія діяльності 

аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-

економічної безпеки» є формування у студентів спеціальності 073 

«Менеджмент» (Управління фінансово-економічною безпекою) 

поняття про діяльність аналітичної та облікової служби підприємств з 

метою визначення рівня технологічного забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. 

Завданнями навчальної дисципліни є: концептуальна постановка 

питання підвищення фінансово-економічної безпеки підприємства; 

формування системи показників, яка найбільш оптимально 

характеризує складові фінансово-економічної безпеки; виявлення 

стимулюючих або загрожуючих факторів; оцінка ризиків та 

ймовірності банкрутства підприємства; оцінка та аналіз стану 

економічної безпеки підприємства; розробка комплексу рекомендацій 

для зниження ризиків підприємства та розробки антикризових заходів 

в системі управління фінансово-економічною безпекою. 

В методичних вказівках наводяться завдання до виконання 

самостійної роботи, проведення практичних занять за окремими 

розділами курсу, методика їх вирішення, перелік рекомендованої 

літератури, теми рефератів та питання гарантованого рівня знань. 

Отриманні знання будуть використані при написанні курсових та 

магістерських робіт в частині проведення фінансово-аналітичних 

розрахунків та визначення методики розрахунків індикаторів- 

показників економічної безпеки підприємства. 
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2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗАДАЧА 1 

 

Оцінити рівень фінансово економічної безпеки підприємства за 

допомогою порівняння узагальнених індикаторів досліджуваного та 

«еталонного» підприємств на основі віддалей між локальними 

показниками системи фінансової безпеки.  

Для розв’язку завдання додаються: 

1. Баланс підприємства. 

2. Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства (таблиця 1). 

 

Таблиця1  

Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства 

 

Показники Нормативні 

значення 

х1  Коефіцієнт співвідношення залучених і 

власних коштів  

1 

х2  Коефіцієнт маневреності власних коштів  0,3 

х3  Коефіцієнт реальної вартості основних 

засобів у вартості майна підприємства  

0,3 

х4  Загальний коефіцієнт покриття 0,7 

х5  Коефіцієнт покриття (проміжний, поточний)   1 

х6  Коефіцієнт автономії(незалежності)  0,5 

х7  Коефіцієнт забезпечення запасів і витрат 

власними коштами  

0,8 

х8  Коефіцієнт швидкої ліквідності  1 

х9  Коефіцієнт концентрації залученого капіталу  0,5 

х10   Загальний коефіцієнт ліквідності    1 
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ЗАДАЧА 2 

 

Оцінити рівень фінансово економічної безпеки підприємства за 

допомогою порівняння фактичного і нормативного значень 

інтегрального індикатора, тобто дослідження динаміки рівня 

фінансової безпеки підприємства й можливості її покращення. 

Для розв’язку завдання додаються: 

1. Баланс підприємства. 

2. Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства (таблиця 1).  

 

Таблиця1  

Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства 

 

Показники Нормативні 

значення  

х1  Коефіцієнт співвідношення залучених і 

власних коштів  

1 

х2  Коефіцієнт маневреності власних коштів  0,3 

х3  Коефіцієнт реальної вартості основних 

засобів у вартості майна підприємства  

0,3 

х4  Загальний коефіцієнт покриття 0,7 

х5  Коефіцієнт покриття (проміжний, поточний)   1 

х6  Коефіцієнт автономії(незалежності)  0,5 

х7  Коефіцієнт забезпечення запасів і витрат 

власними коштами  

0,8 

х8  Коефіцієнт швидкої ліквідності  1 

х9  Коефіцієнт концентрації залученого капіталу  0,5 

х10   Загальний коефіцієнт ліквідності    1 

 

ЗАДАЧА 3 

 

Використовуючи метод ланцюгових підстановок визначити вплив 

локальних індикаторів рівня фінансового стану підприємства на 

значення інтегрального показника. Результати представити в таблиці. 

Для розв’язку завдання додаються: 
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1. Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства (таблиця 1). 

2. Розраховані за даними балансу індикатори системи фінансової 

безпеки підприємства (таблиця 2) 

 

Таблиця1  

Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства 

 

Показники Нормативні 

значення 

х1  Коефіцієнт співвідношення залучених і 

власних коштів  

1 

х2  Коефіцієнт маневреності власних коштів  0,3 

х3  Коефіцієнт реальної вартості основних 

засобів у вартості майна підприємства  

0,3 

х4  Загальний коефіцієнт покриття 0,7 

х5  Коефіцієнт покриття (проміжний, поточний)   1 

х6  Коефіцієнт автономії(незалежності)  0,5 

х7  Коефіцієнт забезпечення запасів і витрат 

власними коштами  

0,8 

х8  Коефіцієнт швидкої ліквідності  1 

х9  Коефіцієнт концентрації залученого капіталу  0,5 

х10   Загальний коефіцієнт ліквідності    1 

 

Таблиця 2 

Нормативні значення оцінки та індикаторів системи 

фінансової безпеки підприємства 

 

Позначення 

показників 

Показники Значення 

1x Коефіцієнт співвідношення залучених і 

власних коштів  

0,85 

2x Коефіцієнт маневреності власних коштів  0,35 

3x Коефіцієнт реальної вартості основних 

засобів у вартості майна підприємства  

0,47 
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продовження таблиці 2 

4x Коефіцієнт покриття (проміжний, 

поточний)  

0,96 

5x Загальний коефіцієнт покриття  0,70 

6x Коефіцієнт автономії(незалежності)  0,45 

7x Коефіцієнт забезпечення запасів і витрат 

власними коштами  

0,60 

8x Коефіцієнт швидкої ліквідності  0,40 

9x Коефіцієнт концентрації залученого 

капіталу  

0,60 

10x Загальний коефіцієнт ліквідності  1,25 

І Інтегральний показник рівня фінансової 

безпеки підприємства  

0,0287 

 

ЗАДАЧА 4 

 

Оцінити рівень фінансово економічної безпеки підприємства за 

допомогою порівняння узагальнених індикаторів досліджуваного та 

«еталонного» підприємств на основі віддалей між локальними 

показниками системи фінансової безпеки.  

Для розв’язку завдання додаються: 

1. Данні із балансу підприємства (таблиця 1). 

2. Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства (таблиця 2). 

  

Таблиця 1 

 

Значення показників господарсько-фінансового стану 

підприємства 

 

Показники На початок 

звітного 

періоду, 

тис. грн. 

На кінець 

звітного 

періоду, 

тис. грн. 

Індекс 

зростання 

Поточні активи 

(А1+А2+А3)  

58,6  67,99  1,160  

Власний капітал (VK)  133,94  155,72  1,163  

Валюта балансу (VB)  224,04  257,9  1,151  



8 

 

продовження таблиці 1 

Найбільш ліквідні 

активи (А1)  

18,85 20,71 1,099 

Активи, що 

реалізуються швидко, (А2)  

17,57 21,01 1,196 

Активи, що 

реалізуються повільно 

(А3)  

22,18 26,27 1,184 

Активи, що 

реалізуються важко (А4)  

163,03 186,98 1,147 

Негайні пасиви (P1)  18,34 22,89 1,248 

Короткострокові пасиви 

(P2)  

49,65 53,45 1,077 

Довгострокові пасиви 

(P3)  

18,67 21,54 1,154 

Постійні пасиви (P4)  137,38 160,02 1,165 

Найбільш ліквідні 

активи та активи, що 

реалізуються швидко 

(А1+А2)  

36,42 41,72 1,146 

Поточні пасиви (P1+P2)  67,99 76,34 1,123 

Довгострокові пасиви і 

власний капітал (P3+VK)  

152,61 177,26 1,162 

 

Таблиця 2 

 

Нормативні значення оцінки та індикаторів системи 

фінансової безпеки підприємства 

 

№ 

з/п 

Назва показника Нормативні 

значення 

1  Коефіцієнт фінансової залежності  0,5 

2  Коефіцієнт маневреності власного капіталу  0,3 

3  Коефіцієнт структури довгострокових 

вкладень  

0,7 
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продовження таблиці 2 

4  Коефіцієнт довгострокового залучення 

позичених коштів  

0,8 

5  Коефіцієнт співвідношення необоротних і 

власних коштів  

1,0 

6  Коефіцієнт абсолютної ліквідності  1,0 

7  Коефіцієнт швидкої ліквідності  1,0 

8  Загальний коефіцієнт ліквідності  1,0 

 

ЗАДАЧА 5 

 

Оцінити рівень фінансово економічної безпеки підприємства за 

допомогою порівняння фактичного і нормативного значень 

інтегрального індикатора, тобто дослідження динаміки рівня 

фінансової безпеки підприємства й можливості її покращення. 

Для розв’язку завдання додаються: 

1. Баланс підприємства. 

2. Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства (таблиця 1).  

 

Таблиця 1 

Значення показників господарсько-фінансового стану 

підприємства 

 

Показники На 

початок 

звітного 

періоду,  

тис. грн. 

На 

кінець 

звітного 

періоду,  

тис. грн. 

Індекс 

зростання 

Поточні активи 

(А1+А2+А3)  

58,6  67,99  1,160  

Власний капітал (VK)  133,94  155,72  1,163  

Валюта балансу (VB)  224,04  257,9  1,151  

Найбільш ліквідні 

активи (А1)  

18,85  20,71  1,099  
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Активи, що 

реалізуються швидко, (А2)  

17,57  21,01  1,196  

Активи, що 

реалізуються повільно (А3)  

22,18  26,27  1,184  

Активи, що 

реалізуються важко (А4)  

163,03  186,98  1,147  

Негайні пасиви (P1)  18,34  22,89  1,248  

Короткострокові пасиви 

(P2)  

49,65  53,45  1,077  

Довгострокові пасиви 

(P3)  

18,67  21,54  1,154  

Постійні пасиви (P4)  137,38  160,02  1,165  

Найбільш ліквідні 

активи та активи, що 

реалізуються швидко 

(А1+А2)  

36,42  41,72  1,146  

Поточні пасиви (P1+P2)  67,99  76,34  1,123  

Довгострокові пасиви і 

власний капітал (P3+VK)  

152,61  177,26  1,162  

 

Таблиця 2 

Нормативні значення оцінки та індикаторів системи 

фінансової безпеки підприємства 

№ 

з/п 

Назва показника Нормативні 

значення 

1  Коефіцієнт фінансової залежності  0,5 

2  Коефіцієнт маневреності власного капіталу  0,3 

3  Коефіцієнт структури довгострокових вкладень  0,7 

4  Коефіцієнт довгострокового залучення 

позичених коштів  

0,8 

5  Коефіцієнт співвідношення необоротних і 

власних коштів  

1,0 

6  Коефіцієнт абсолютної ліквідності  1,0 

7  Коефіцієнт швидкої ліквідності  1,0 

8  Загальний коефіцієнт ліквідності  1,0 
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ЗАДАЧА 6 

 

Використовуючи метод ланцюгових підстановок визначити вплив 

локальних індикаторів рівня фінансового стану підприємства на 

значення інтегрального показника. Результати представити в таблиці. 

Для розв’язку завдання додаються: 

1. Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства (таблиця 1). 

2. Розраховані за даними балансу індикатори системи фінансової 

безпеки підприємства (таблиця 2) 

 

Таблиця 1 

Нормативні значення оцінки та індикаторів системи 

фінансової безпеки підприємства 

№ 

з/п 

Назва показника Нормативні 

значення 

1  Коефіцієнт фінансової залежності  0,5 

2  Коефіцієнт маневреності власного капіталу  0,3 

3  Коефіцієнт структури довгострокових вкладень  0,7 

4  Коефіцієнт довгострокового залучення 

позичених коштів  

0,8 

5  Коефіцієнт співвідношення необоротних і 

власних коштів  

1,0 

6  Коефіцієнт абсолютної ліквідності  1,0 

7  Коефіцієнт швидкої ліквідності  1,0 

8  Загальний коефіцієнт ліквідності  1,0 

 

Таблиця 2 

Фактичні значення оцінки та індикаторів системи фінансової 

безпеки підприємства (розраховані за даними балансу) 

№ 

з/п 

Назва показника Фактичні 

значення 

1  Коефіцієнт фінансової залежності  0,6 

2  Коефіцієнт маневреності власного капіталу  0,35 

3  Коефіцієнт структури довгострокових вкладень  0,55 

4  Коефіцієнт довгострокового залучення позичених 

коштів  

0,65 
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продовження таблиці 2 

5  Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних 

коштів  

0,7 

6  Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,8 

7  Коефіцієнт швидкої ліквідності  0,9 

8  Загальний коефіцієнт ліквідності  0,85 

 

ЗАДАЧА 7 

 

Оцінити рівень фінансово економічної безпеки підприємства за 

допомогою порівняння узагальнених індикаторів досліджуваного та 

«еталонного» підприємств на основі віддалей між локальними 

показниками системи фінансової безпеки за 2010-2013рр.  

Для розв’язку завдання додаються: 

1. Данні з балансу підприємства (таблиця 1). 

2. Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства (таблиця 2). 

Таблиця 1 

 

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства  

за 2017-2019 роки  

 

Показники 

Значення 

2017 2018 2019 

Грошові кошти 159 6248 1527 

Оборотні активи 34949 39434 38967 

Дебіторська заборгованість 32871 32722 37242 

Власний капітал -27206 -20842 -9202 

Поточні зобов’язання  40634 70222 64654 

Валюта балансу 123917 144637 147385 

Чистий прибуток 6252 6314 10478 

Виручка від реалізації 30548 31587 51717 
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Таблиця 2 

 

Нормативні значення  індикаторів системи фінансової безпеки 

підприємства 

 

№ 

з/п 

Назва показника Нормативні 

Значення 

1  Коефіцієнт термінової ліквідності  1,0 

2  Рентабельність активів  0,8 

3  Рентабельність оборотних коштів 0,7 

4  Показник автономії  0,5 

5  Рентабельність продажів  0,6 

 

ЗАДАЧА 8 

 

Оцінити рівень фінансово економічної безпеки підприємства за 

допомогою порівняння фактичного і нормативного значень 

інтегрального індикатора, тобто дослідження динаміки рівня 

фінансової безпеки підприємства й можливості її покращення за 2011-

2013рр. 

Для розв’язку завдання додаються: 

1. Дані із балансу підприємства (таблиця 1). 

2. Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства (таблиця 2).  

Таблиця 1 

 

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства  

за 2017-2019 роки  

 

Показники 

Значення 

2017 2018 2019 

Грошові кошти 159 6248 1527 

Оборотні активи 34949 39434 38967 

Дебіторська заборгованість 32871 32722 37242 

Власний капітал -27206 -20842 -9202 
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продовження таблиці 1 

Поточні зобов’язання  40634 70222 64654 

Валюта балансу 123917 144637 147385 

Чистий прибуток 6252 6314 10478 

Виручка від реалізації 30548 31587 51717 

 

Таблиця 2 

Нормативні значення індикаторів системи фінансової безпеки 

підприємства 

№ 

з/п 

Назва показника Нормативні 

значення 

1 Коефіцієнт термінової ліквідності 1,0 

2 Рентабельність активів 0,8 

3 Рентабельність оборотних коштів 0,7 

4 Показник автономії 0,5 

5 Рентабельність продажів 0,6 

 

ЗАДАЧА 9 

 

Використовуючи метод ланцюгових підстановок визначити вплив 

локальних індикаторів рівня фінансового стану підприємства на 

значення інтегрального показника. Результати представити в таблиці. 

Для розв’язку завдання додаються: 

1. Нормативні індикатори оцінювання фінансового стану 

підприємства (таблиця 1). 

2. Розраховані за даними балансу індикатори системи фінансової 

безпеки підприємства (таблиця 2) 

Таблиця 1 

Нормативні значення індикаторів системи фінансової безпеки 

підприємства 

№ 

з/п 

Назва показника Нормативні 

значення 

1  Коефіцієнт термінової ліквідності  1,0 

2  Рентабельність активів  0,8 

3  Рентабельність оборотних коштів 0,7 

4  Показник автономії  0,5 

5  Рентабельність продажів  0,6 
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Таблиця 2 

Фактичні значення  індикаторів системи фінансової безпеки 

підприємства 

 

№ 

з/п 

Назва показника Нормативні 

значення 

1  Коефіцієнт термінової ліквідності  0,8 

2  Рентабельність активів  0,6 

3  Рентабельність оборотних коштів 0,6 

4  Показник автономії  0,55 

5  Рентабельність продажів  0,65 

 

ЗАДАЧА 10 

 

За наведеними нижче показниками (таблиці 1 і 2) розрахувати: 

1) рівень фінансово-економічної безпеки для досліджуваного та 

«еталонного» підприємств на основі віддалей між локальними 

показниками системи фінансової безпеки;  

2) рівень фінансово-економічної безпеки підприємства на основі 

порівняння фактичного і нормативного значень інтегрального 

індикатора; 

3)визначити напрями підвищення ефективності управління 

фінансовою безпекою підприємства. 

Таблиця 1 

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства  

за 2018-2019роки 

Показники 

Значення 

2018 2019 

Грошові кошти 159 6248 

Оборотні активи 34949 39434 

Дебіторська заборгованість 32871 32722 

Власний капітал -27206 -20842 

Поточні зобов’язання  40634 70222 

Валюта балансу 123917 144637 

Чистий прибуток 6252 6314 

Виручка від реалізації 30548 31587 
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Таблиця 2 

 

Нормативні значення індикаторів системи фінансової безпеки 

підприємства 

№ 

з/п 

Назва показника Нормативні 

значення 

1  Коефіцієнт термінової ліквідності  1,0 

2  Рентабельність активів  0,8 

3  Рентабельність оборотних коштів 0,7 

4  Показник автономії  0,5 

5  Рентабельність продажів  0,6 

 

 

3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ТЕМА 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності 

підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства 

 

Основні поняття теми: 

Безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Відповідно до Концепції економічної безпеки України суть 

економічної безпеки країни визначається як «спроможність 

національної економіки забезпечити свій вільний незалежний 

розвиток і утримати стабільність громадянського суспільства та його 

інститутів, а також достатній оборонний потенціал країни за всіляких 

несприятливих умов і варіантів розвитку подій та здатність 

Української держави до захисту національних економічних інтересів 

від зовнішніх та внутрішніх загроз». 

Економічна безпека підприємства – це стан його захищеності, який 

забезпечується при органічному симбіозі досягнення результатів 

діяльності підприємства та формуванні його здатностей. 

 

Питання до теми: 

1. Поняття фінансово-економічної безпеки підприємства. 

2. Підходи до визначення поняття «фінансово-економічна безпека 

підприємства». 
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3. Концептуальні моделі фінансово-економічної безпеки 

(Американська, Європейсько-кейнсіанська, Німецька, Шведська, 

Японська ). 

4. Структура та зміст документів, що регламентують діяльність 

підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 

5. Об’єкти організації та способи  технології аналітичного 

процесу. 

6. Аналітичні номенклатури їх організація  та обробка показників 

у системі фінансово-економічної безпеки. 

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

8. Світовий досвід забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 

 

Питання для дискусій: 
1. Яке визначення поняття «економічна безпека підприємства» є 

найбільш комплексним? 

2. Які елементи світового досвіду забезпечення економічної 

безпеки підприємства доцільно запровадити в Україні? 

3.  Наведіть приклади факторів, які впливають на стан економічної 

безпеки підприємства. 

 

ТЕМА 2. Сутність аналітичної складової інформаційно-

аналітичної діяльності з питань фінансово-економічної безпеки 

 

Основні поняття теми: 

Слово «аналітика» походить від грецького слова «analytike», що в 

перекладі означає мистецтво аналізу; мистецтво розчленовування 

понять, початків, елементарних принципів, за допомогою яких 

міркування набувають доказового характеру. 

Аналітика представляє собою дисципліну, що об'єднує три 

важливих компоненти: методологію інформаційно-аналітичної 

роботи, організаційне забезпечення цього процесу та технологічне і 

методологічне забезпечення розробки і створення засобів для її 

здійснення (проведення). 
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З погляду технологічного аспекту аналітична діяльність 

складається з таких етапів: 

1) розробка програми проведення аналізу, що передбачає 

досягнення визначеності проблеми, об'єкта, предмета, цілей, завдань, 

гіпотез й інструментарію аналізу; 

2) формування, пошук або укомплектування дослідницького 

колективу, підготовка його для аналітичної роботи; 

3) розробка дослідницьким колективом концепції явища, яке 

аналізується, що дозволяє пояснити саме явище й можливі його зміни; 

4) побудова системи показників і критеріїв, що відображають 

сутність проблеми, істотні властивості досліджуваного об'єкта. При 

цьому важливо, щоб показники і критерії їхньої оцінки були 

сформульовані чітко й однозначно; 

5) збирання, систематизація, обробка інформації відповідно до 

показників і критеріїв аналізу. При цьому застосовуються всілякі 

методи одержання інформації - від статистики до опитувань; 

6) власне аналіз інформації, спрямований на перевірку 

сформульованих у програмі гіпотез, виявлення причин і 

закономірностей розвитку об'єкта; 

7) вироблення практичних рекомендацій для органів управління за 

результатами вирішення виниклої проблеми; 

8) складання аналітичних документів за результатами аналізу: 

звіту, аналітичних записок, прес-релізів та ін. 

 

Питання до теми: 

1. Сутність поняття «аналітика» в системі фінансово-економічної 

безпеки. 

2. Суб’єкти аналітичної діяльності та їх класифікація. 

3. Класифікація аналітичної діяльності в системі фінансово-

економічної безпеки. 

4. Інформаційна аналітична діяльність (ІАД) з питань фінансово-

економічної безпеки. 

5. Алгоритм процесу ІАД в системі ФЕБ. 

 

Питання для дискусій: 
1. Які визначення поняття «аналітика» є найбільш досконалими в 

сучасних умовах? 
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2. Як здійснюється класифікація аналітичної діяльності в системі 

фінансово-економічної безпеки в умовах трансформацвійних 

процесів? 

3. Навдіть структуру алгоритму розрахунку показників в системі 

фінансово-економічної безпеки. 

 

ТЕМА 3. Сутність та завдання технології діяльності аналітиків з 

питань фінансово-економічної безпеки 

Основні поняття теми: 

Економічна безпека  це такий стан національної економіки, який 

дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і 

здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави. 

Фінансова безпека – це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, 

банківської, валютної системи та фінансових ринків, який 

характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне 

функціонування національної економічної системи та економічне 

зростання. 

Основною метою аналітичної роботи в системі фінансово-

економічної безпеки є проведення діагностики фінансово-

господарського стану з метою мінімізації внутрішніх та зовнішніх 

загроз, а також забезпечення інформаційної безпеки та захисту 

комерційної таємниці. 

Питання до теми: 

1. Мета та завдання системи аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 

2. Основні функції, загальні принципи побудови та організація 

комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства.  

3. Технології формування  системи аналітичного забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств. 

 

Питання для дискусій: 
1. Яка складова найважливіша при проведенні оцінки рівня 

фінансово-економічної безпеки України? 

2. У чому полягають основні відмінності при оцінюванні 

фінансово-економічної безпеки країни, регіону та підприємства? 
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3. Яку складову крім економічної виділяють при оцінюванні 

фінансово-економічної безпеки регіону або галузі? 

4. Які головні елементи світового досвіду оцінювання фінансово-

економічної безпеки країни, регіону та підприємства слід перейняти 

Україні? 

 

ТЕМА 4. Технології інформаційно-аналітичної діяльності у 

сфері фінансово-економічної безпеки 

 

Основні поняття теми: 

Інформаційно-аналітичні технології у сфері ФЕБ - це сукупність 

методів збору та обробки інформації про дослідні процеси, специфічні 

процеси діагностики, аналізу і синтезу, а також оцінки наслідків 

прийняття різноманітних варіантів рішень. 

Інформаційно-аналітичний моніторинг в системі ФЕБ – це вид 

інформаційної діяльності, пов'язаний з процесами аналізу, синтезу 

інформації із застосуванням методів моделювання, експертного 

оцінювання, діагностики і прогнозування, що реалізуються у режимах 

постійного збирання інформації з традиційних і нетрадиційних джерел 

з метою регулярного інформаційного забезпечення користувачів 

Інтегровані інформаційно-аналітичні системи у сфері ФЕБ 

визначаються як особливий клас інформаційних систем, призначених 

для аналітичної обробки даних, а не для автоматизації повсякденної 

діяльності організації.  

Концептуальна модель інформаційно-аналітичної і прогнозної 

підтримки прийняття рішень реалізується в автоматизованій системі, 

яка базується на принципах системного підходу до аналізу соціально-

політичних ситуацій . 

Розробка та освоєння новітніх інформаційно-аналітичних та 

прогнозних технологій у сфері ФЕБ забезпечить вагомий внесок у 

процес формування менеджменту на вищому рівні прийняття рішень. 

  

Питання до теми: 

1. Сутність та структура інформаційно-аналітичних технологій в 

системі ФЕБ 

2. Інтегровані інформаційно-аналітичні системи та їх використання 

в умовах ФЕБ 

3. Сутність системи НАС та її застосування в державі. 
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Питання для дискусій: 
1. Наведіть сучасну структуру інформаційно-аналітичних 

технологій в системі ФЕБ. 

2. Які існують види тегрованих інформаційно-аналітичні систем в 

умовах трансформаційних перетворень в державі? 

3. Які відмінності у застосуванні системи НАСА існують в різних 

фінансво-економічних системах? 

 

ТЕМА 5. Техніка моніторингу та критерії оцінки результатів  

підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства 

 

Основні поняття теми: 

Система фінансово-економічної безпеки підприємства – це 

структурований комплекс стратегічних, тактичних та оперативних 

заходів, спрямованих на захищеність підприємства від зовнішніх та 

внутрішніх загроз та на формування унікальних здатностей 

протистояти їм в майбутньому. 

Для визначення кількісного рівня економічної безпеки 

підприємства використовується декілька підходів: індикаторний 

(пороговий), ресурсно-функціональний, програмно-цільовий 

(комплексний), підхід на основі теорії економічних ризиків.  

Питання до теми: 

1. Визначення та оцінка стану і рівня фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

2. Проведення діагностики фінансово-господарського стану 

підприємства. 

3.Визначення критеріїв та індикаторів оцінки ефективності 

діяльності суб’єктів системи економічної безпеки підприємства. 

4. Організація і техніка проведення моніторингу оцінювання стану 

безпеки підприємства. 

 

Питання для дискусій: 

1. Як основні підрозділи підприємства повинні забезпечувати 

належний рівень його фінансово-економічної безпеки? 

2. Які головні функції служби економічної безпеки підприємства? 

3. Як захиститись від неправомірних дій контрагентів 

підприємства? 
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ТЕМА 6. Сучасні технології проведення аналітичної 

роботи в галузі фінансово-економічної безпеки підприємства 

Основні поняття теми: 

Для вимірювання стану економічної безпеки підприємств 

застосовують такі методи: моніторингу основних соціально-

економічних показників і співставлення їх з граничними значеннями, 

що мають бути не менші за загальносвітові; експертної оцінки; аналізу 

й обробки сценаріїв; оптимізації; теоретико-ігрові; багатовимірного 

статистичного аналізу (кореляційний, регресійний, коінтеграційний, 

компонентний, факторний, кластерний, аналіз часових рядів та ін.); 

теорії штучних нейронних мереж.  

При оцінюванні рівня економічної безпеки підприємства вчені 

використовують значну кількість методів та прийомів. Для 

правильності проведеної оцінки надзвичайно важливо обрати 

адекватний метод. 

 

Питання до теми: 

1. Організація аналітичної діяльності із забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. 

2. Методи та засоби моделювання управлінських процесів у 

системі фінансово-економічної безпеки підприємства. 

3. Запровадження передового вітчизняного  та зарубіжного досвіду 

проведення аналітичної роботи в системі економічної безпеки 

підприємства. 

 

Питання для дискусій: 

1. Якими методиками доцільно користуватись при проведенні 

оцінки ймовірності банкрутства підприємства? 

2. Особливості використання факторного, кластерного аналізу при 

оцінюванні економічної безпеки підприємства? 

3. Як повинні забезпечувати належний рівень економічної безпеки 

підприємства основні його підрозділи? 

4. Які є методи виявлення небезпек функціонування та розвитку 

підприємства? 
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ТЕМА 7. Методика підготовки інформаційно-аналітичних  

продуктів в системі ФЕБ 

 

Основні поняття теми: 

У процесі переробки вихідної інформації, яка міститься в 

первинних документах, відбувається перехід на вторинно-

документальний рівень шляхом створення похідного (вторинного, 

інформаційного, інформаційно-аналітичного документа). 

Загальну методику підготовки інформаційних (вторинних) 

документів в системі ФЕБ розкладають на такі послідовні операції: 

1) уточнення інформаційної потреби споживача (споживачів) 

інформації, визначення кола і послідовності перегляду джерел; 

2) визначення цільового призначення інформаційного документа, 

який відповідає інформаційному запиту споживача; 

3) пошук і відбір існуючих інформаційних документів, що 

відповідають запиту споживача з метою відбору релевантних і 

пертинентних документів; 

4) по можливості повне виявлення первинних документів, 

профільних з інформаційним запитом споживача (інформаційна 

розвідка, попередній аналіз документів); 

5) критеріальний аналіз виявлених первинних документів та 

диференціація їх на "потрібні - непотрібні", відбір необхідних для 

здійснення аналізу і синтезу їх (проміжний аналіз); 

6) всебічний аналіз змістових і формальних характеристик 

первинного документа (документів) для безпосереднього включення в 

процес аналітико-синтетичної обробки (остаточний аналіз); 

7) логічне перетворення вилучених даних з метою отримання нової 

синтезованої інформації про предмет створення вторинного 

документа. 

 

Питання до теми: 

1. Сутність методики створення документної інформаційно-

аналітичної продукції в системі ФЕБ. 

2. Зарубіжний досвід підготовки інформаційно-аналітичної 

продукції в системі ФЕБ. 

3. Довідка як форма інформаційного обслуговування. 

4. Технологія підготовки довідок з питань ФЕБ. 
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Питання для дискусій: 
1. Які існують сучасні методики створення документної 

інформаційно-аналітичної продукції в системі ФЕБ. 

2. Як використовують зарубіжний досвід підготовки інформаційно-

аналітичної продукції? 

3. Наведіть методику технологічної підготовки с кладання довідок 

з питань ФЕБ. 

 

ТЕМА 8. Діагностика небезпек, загроз та ризиків 

у фінансово-економічній сфері 

 

Основні поняття теми: 

Діагностика – це певний набір методичних розробок, який дозволяє 

на ранніх стадіях виявити кризові ситуації, оцінити ступінь їх загрози 

для фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та фактори, що їх 

спричинили. ЇЇ основна мета – своєчасно інформувати про можливі 

проблемні ділянки роботи, а також оцінювати рівень фінансової 

безпеки підприємства.  

Завдання, які поставлені перед підсистемою фінансової 

діагностики: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства; визначення кризового середовища підприємства та 

виділення критичних ризиків; оцінка ризиків і можливості настання 

кризи; виявлення проблемних місць у роботі підприємства, 

спираючись на дані проведеного аналізу; оцінка ефективності 

діяльності підприємства; формування загальних висновків про рівень 

фінансової безпеки.  

Питання до теми: 

1. Визначення зовнішніх та внутрішніх ризиків та загроз у сфері 

фінансово-економічної безпеки підприємства. 

2. Аналіз ризиків та загроз економічній безпеці у всіх сферах 

діяльності підприємства. 

3. Технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і 

ризиків, їх оцінка та мінімізація. 

4. Проведення контролю та оцінки рівня фінансово-економічної 

безпеки на підприємстві. 

Питання для дискусій: 

1. Заходи загальної безпеки на підприємстві.  

2. Заходи щодо протидії внутрішнім загрозам діяльності установи, 

організації, підприємства.  



25 

 

3. Заходи щодо протидії зовнішнім загрозам та ризикам діяльності 

установи, організації, підприємства.  

4. Стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ТЕСТОВА ПРОГРАМА 

1. Дайте визначення поняттю фінансово-економічна безпека? 

А. Це складна система, яка включає певний набір внутрішніх 

характеристик, спрямованих на забезпечення ефективності 

використання корпоративних ресурсів за кожним напрямом 

діяльності; 

Б. Це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, 

валютної системи та фінансових ринків, який характеризується 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних 

загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи та економічне зростання; 

В. Це стан захищеності виробничо-комерційної діяльності, при 

якому забезпечується дотримання його стійких економічних інтересів 

як системи, що самоорганізовується та саморозвивається і здатна 

запобігти при цьому виникненню і впливу внутрішніх та зовнішніх 

загроз; 

Г. Вірної відповіді немає. 

2. Дайте визначення поняттю фінансова безпека? 

А. Це складна система, яка включає певний набір внутрішніх 

характеристик, спрямованих на забезпечення ефективності 

використання корпоративних ресурсів за кожним напрямом 

діяльності;  

Б. Це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, 

валютної системи та фінансових ринків, який характеризується 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних 

загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи та економічне зростання; 

В. Це стан захищеності виробничо-комерційної діяльності, при 

якому забезпечується дотримання його стійких економічних інтересів 

як системи, що самоорганізовується та саморозвивається і здатна 

запобігти при цьому виникненню і впливу внутрішніх та зовнішніх 

загроз; 

Г. Вірної відповіді немає. 
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3. Дайте визначення поняттю економічна  безпека? 

А. Це складна система, яка включає певний набір внутрішніх 

характеристик, спрямованих на забезпечення ефективності 

використання корпоративних ресурсів за кожним напрямом 

діяльності;  

Б. Це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, 

валютної системи та фінансових ринків, який характеризується 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних 

загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи та економічне зростання; 

В. Це стан захищеності виробничо-комерційної діяльності, при 

якому забезпечується дотримання його стійких економічних інтересів 

як системи, що самоорганізовується та саморозвивається і здатна 

запобігти при цьому виникненню і впливу внутрішніх та зовнішніх 

загроз; 

Г. Вірної відповіді немає. 

4. Що є основними нормативно правовими документами для 

забезпечення діяльності підрозділу аналітичного забезпечення 

економічної безпеки? 

А. Конституція України; закони та постанови Верховної Ради 

України; укази Президента України; постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України; інші нормативно-правові документи, що 

стосуються сфери фінансово-економічної безпеки; 

Б. Конституція України; закони та постанови Верховної Ради 

України; укази Президента України; постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України; інші нормативно-правові документи, що  

не стосуються сфери фінансово-економічної безпеки; 

В. Конституція України; закони та постанови Верховної Ради 

України та уряду; укази Президента України; постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України; інші нормативно-правові 

документи, що стосуються сфери фінансово-економічної безпеки; 

Г.Всі відповіді вірні. 

5. Які завдання виконує аналітичний підрозділ з питань 

фінансово-економічної безпеки? 

А. Забезпечує підготовку документів, необхідних для прийняття 

управлінських рішень щодо діяльності підприємств в умовах реальних 

і потенційних загроз і небезпек. 

Б. Розроблює проекти наказів, положень, інструкції  щодо 

організації діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної 
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безпеки та інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування 

системи економічної безпеки. 

В. Визначає та оцінює стан і рівень фінансово-економічної безпеки 

свого підприємства, партнерів і конкурентів. 

Г. Всі відповіді вірні. 

6. Що повинен знати аналітик з  питань фінансово-економічної 

безпеки?  

А. Функції, загальні принципи побудови та  організації діяльності 

комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства; 

Б. Методи проведення аналітичних досліджень; технології, форми 

та методи діагностування небезпек, загроз і ризиків, критерії їх 

оцінювання на підприємстві; 

В. Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

системою фінансово-економічної безпеки; 

Г. Вірної відповіді немає. 

7. Які необхідні документи для проведення фінансово-

аналітичної роботи? 

А. Баланс (форма №1); Звіт про рух грошових коштів (форма №2); 

Б. В. Звіт про фінансові результати (форма №3); Звіт про власний 

капітал (форма №4); 

В. Примітки до фінансових звітів, статистична звітність, дані 

бухгалтерського обліку, що стосуються  аналізу фінансово-

економічних показників; 

Г. Вірні всі відповіді. 

8. Що здійснює аналіз діяльності підприємств у галузі 

фінансово-економічної безпеки? 

А. Надає інформаційно-аналітичне та правове забезпечення 

функціонування системи фінансово-економічної безпеки та показує 

технологію його проведення; 

Б. Надає інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування 

системи фінансово-економічної безпеки та показує технологію його 

проведення. 

В. Надає інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування 

системи фінансово-економічної безпеки та показує методику його 

проведення.  

Г.  Вірні відповіді а і в. 

9. Як оброблюється інформація при автоматичному способі? 

А. Інформація оброблюється працівником апарату управління. 



28 

 

Б. Інформація оброблюється при допомозі технічних засобів. 

В. Основу складають ЕОМ, які виконують найбільш трудомісткі 

роботи по обробці потоків інформації.  

Г. Збір, обробка і видача інформації проводиться за допомогою 

програмних пристроїв. 

10. Які роботи здійсняються в  аналітичному процесі з питань 

фінансово-економічної безпеки? 

А. Складання плану проведення аналітичної роботи з питань 

фінансово-економічної безпеки, в якому вказується перелік питань, 

що підлягають аналізу, строки і відповідальні за виконання або 

проведення робіт. 

Б. Перевірка достовірності інформації; вибір методики аналізу тих 

чи інших показників, які використовують в галузі фінансово-

економічної безпеки підприємств; 

В. Обробка аналітичної інформації та підрахунок резервів росту 

ефективності виробництва;складання аналітичних записок, 

формування висновків, в яких наводяться пропозиції для усунення 

виявлених недоліків; 

Г. Вірні відповіді а і б. 

11. Що таке аналітична номенклатура? 

А. Розуміють складний перелік особових даних, передбачених в 

планах, нормах, нормативах, кошторисах, фактично врахованих і тих, 

що характеризують господарські явища і процеси; 

Б. Розуміють складний перелік даних, передбачених в планах, 

нормах, нормативах, кошторисах, фактично врахованих і тих, що 

характеризують господарські явища і процеси; 

В. Розуміють складний перелік даних, передбачених в планах, 

нормах, нормативах, кошторисах, фактично врахованих, що не 

характеризують господарські явища і процеси; 

Г. Розуміють складний перелік даних, передбачених в планах, 

нормах, нормативах, кошторисах, фактично не врахованих і тих, що 

характеризують господарські явища і процеси. 

12. Які види номенклатури використовуються в процесі аналізу 

показників фінансово-економічної безпеки? 

А. Первинна або вихідна - джерела фактичних, облікових і 

планових даних; 

Б.. Проміжні, які не являють собою результати порівняння даних і 

відносні числа; 
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В. заключні або підсумкові - аналітичні характеристики, що 

даються у висновках 

пропозиціях по результатах аналітичних досліджень; 

Г. Всі відповіді вірні. 

13. Які роботи включає організація аналітичної розробки 

показників фінансово-економічної безпеки підприємства? 

А. Розробку аналітичної номенклатури, тобто системи аналітичних 

показників; розробку та вибір методики обчислення показників; 

Б. Визначення логічної послідовності обробки даних; розробка 

форм, таблиць і графіків руху аналітичної інформації; 

В. Забезпечення комплексу робіт, що виконуються на етапі 

аналітичної обробки інформації, який полягає у перетворенні вихідної 

інформації в кінцеву шляхом логічних і обчислювальних операцій; 

Г. Вірні відповіді а, б і в. 

14. Що таке інформація? 

А. Це не впорядковані повідомлення про господарські явища і 

процеси, що відбуваються на підприємстві, сукупність певних даних і 

знань про них. 

Б. Це впорядковані повідомлення про господарські явища і 

процеси, що відбуваються на підприємстві, сукупність певних даних і 

знань про них. 

В. Це впорядковані повідомлення про господарські явища і 

процеси, що відбувалися на підприємстві, сукупність певних даних і 

знань про них.  

Г. Це впорядковані повідомлення про господарські явища і 

процеси, що будуть відбуваються на підприємстві, сукупність певних 

даних і знань про них. 

15. Які носії інформації використовуються для проведення 

аналізу фінансово-економічної безпеки ? 

А. Фактичні або нормативні дані; дані бухгалтерії або 

оперативного обліку, бухгалтерська або статистична звітність; 

Б. Позаоблікові дані - дані спеціальних обстежень, акти ревізій, 

технічні та технологічні документи матеріально-виробничих нарад; 

В. Розрахункові аналітичні таблиці; пояснювальні записки до 

річного звіту, різні довідки і заключення; 

Г. Всі відповіді вірні. 
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16. Яких принципів необхідно дотримуватись для забезпечення  

раціонального руху потоку інформації в аналітичному процесі? 

А. Виявлення інформаційних потреб і визначення способів 

найбільш ефективного задоволення цих потреб; 

Б. Об'єктивне відображення господарських фактів, єдність 

інформації різних джерел; 

В. Усунення дублювання інформації; передбачити можливість 

всесторонньої комп’ютерної обробки аналітичної інформації; 

Г. Всі відповіді вірні. 

17. Що включає інформаційна перевірка? 

А. Правильність оформлення документів, звітів з точки зору 

наявності та заповнення реквізитів таблиць, підписів; перевірка 

арифметичних сум, підсумків; 

Б. Відповідність цифр, перенесених з інших документів і 

попередніх років; погодженість цифр у різних формах; погодженість 

взаємозалежних величин;  

В. Вірні відповіді а і б. 

Г. Всі відповіді невірні. 

18. Що включає суттєва перевірка? 

А. Доброякість матеріалів; їх відповідність об'єктивній дійсності; 

можливість використання для аналізу; 

Б. Правильність оформлення документів, звітів з точки зору 

наявності та заповнення реквізитів таблиць, підписів; перевірка 

арифметичних сум, підсумків; 

В. Відповідність цифр, перенесених з інших документів і 

попередніх років; погодженість цифр у різних формах; погодженість 

взаємозалежних величин; 

Г. Вірні відповіді а і в. 

19. Яка основна мета аналітичної роботи в системі фінансово-

економічної безпеки? 

А. Проведення діагностики фінансово-господарського стану 

підприємства з метою мінімізації внутрішніх та зовнішніх загроз, а 

також забезпечення інформаційної безпеки та захисту комерційної 

таємниці підприємства; 

Б. Проведення діагностики фінансово-господарського стану 

підприємства з метою максимізації внутрішніх та зовнішніх загроз, а 

також забезпечення інформаційної безпеки та захисту комерційної 

таємниці підприємства; 
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В. Проведення діагностики фінансового стану підприємства з 

метою мінімізації внутрішніх та зовнішніх загроз, а також 

забезпечення інформаційної безпеки та захисту комерційної таємниці 

підприємства; 

Г. Проведення діагностики фінансово-господарського стану 

підприємства з метою мінімізації зовнішніх загроз, а також 

забезпечення інформаційної безпеки та захисту комерційної таємниці 

підприємства. 

20. Які основні завдання системи аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємства? 

А. Раціоналізація фінансово-аналітичних процесів, що 

відбуваються на підприємстві; скорочення циклів їх функціонування, 

за рахунок зменшення часу на виконання окремих робіт; 

Б. Підвищення якості аналітичної інформації з питань фінансово-

економічної безпеки; забезпечення ефективного використання 

фінансово-аналітичної інформації в управлінні підприємством; 

В. Раціональна організація праці аналітиків, зайнятих збором, 

обробкою та видачею аналітичної інформації, яка використовується в 

системі фінансово-економічної безпеки підприємства; забезпечення 

ефективності обліку та аналізу документів, їх вдосконалення в умовах 

реальних і потенційних загроз і небезпек функціонування системи 

економічної безпеки; 

Г. Всі відповіді вірні. 

21. Які основні вимоги  повинна забезпечити організація 

аналітичного процесу з питань фінансово-економічної безпеки? 

А. Мінімізація шляхів збору і обробки інформації, яка 

використовується в системі фінансово-економічної безпеки 

підприємства; 

Б. Мінімізація кількості операцій та документації, пов’язаних із 

системою економічної безпеки; 

В.Підвищення ефективності праці аналітиків з питань фінансово-

економічної безпеки підприємства; 

Г. Сукупність а, б, в. 

22. Що є децентралізована форма організації аналітичної 

роботи з питань фінансово-економічної безпеки? 

А. Коли аналіз проводиться спеціальними аналітичними відділами, 

бюро та лабораторіями фінансово-економічного аналізу 

Б. Коли аналіз показників діяльності підприємства проводиться 

всіма структурними підрозділами за напрямками їх роботи; 
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Г. Коли аналіз проводиться окремими структурними підрозділами, 

а також спеціальними відділами; 

Г. Вірної відповіді немає. 

23. Що є централізована форма організації аналітичної роботи з 

питань фінансово-економічної безпеки? 

А. Коли аналіз проводиться спеціальними аналітичними відділами, 

бюро та лабораторіями фінансово-економічного аналізу 

Б. Коли аналіз показників діяльності підприємства проводиться 

всіма структурними підрозділами за напрямками їх роботи; 

Г. Коли аналіз проводиться окремими структурними підрозділами, 

а також спеціальними відділами; 

Г. Вірної відповіді немає. 

24. Що є змішана форма організації аналітичної роботи з 

питань фінансово-економічної безпеки? 

А. Коли аналіз проводиться спеціальними аналітичними відділами, 

бюро та лабораторіями фінансово-економічного аналізу 

Б. Коли аналіз показників діяльності підприємства проводиться 

всіма структурними підрозділами за напрямками їх роботи; 

Г. Коли аналіз проводиться окремими структурними підрозділами, 

а також спеціальними відділами; 

Г. Вірної відповіді немає. 

25. Що є об’єктами організації аналізу з питань фінансово-

економічної безпеки? 

А. Аналітичний процес; 

Б. Праця виконавців; 

В. Забезпеченість аналізу (організаційна, інформаційна, технічна); 

Г. Всі відповіді вірні. 

26. За якими напрямками здійснюється оцінювання поточного 

рівня забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства? 

А. Аналіз фінансової звітності підприємства (дослідження 

ліквідності, рентабельності, структури прибутку та витрат тощо); 

аналіз конкурентоспроможності підприємства; аналіз асортименту 

продукції підприємства; аналіз кваліфікації та потенціалу персоналу, 

системи управління підприємством; аналіз теперішньої та 

прогнозованої вартості капіталу;  

Б. Аналіз поставок і клієнтури підприємства; аналіз кредитної 

політики суб’єкта господарювання; аналіз динаміки цінних паперів 

підприємства тощо; 
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В. Аналіз фінансової звітності підприємства (дослідження 

ліквідності, рентабельності, структури прибутку та витрат тощо); 

аналіз конкурентоспроможності підприємства; аналіз асортименту 

продукції підприємства; аналіз кваліфікації та потенціалу персоналу; 

аналіз теперішньої та прогнозованої вартості капіталу; аналіз поставок 

і клієнтури підприємства; аналіз кредитної політики суб’єкта 

господарювання; аналіз динаміки цінних паперів підприємства тощо; 

Г. Вірні відповіді а і б. 

27. На яких принципах здійснюється оцінювання рівня 

фінансової безпеки підприємства? 

А. Відповідність параметрів оцінювання змісту процесів у системі 

фінансово-економічної безпеки підприємства; комплексність, тобто 

врахування всіх чинників, що впливають на загрози фінансово-

економічній безпеці підприємства;  

Б. Виділення головних елементів наявних або потенційних 

небезпек і загроз; періодичність оцінювання рівня фінансово-

економічної безпеки підприємства;  

В. Можливість застосування необхідних запобіжних, 

попереджувальних, профілактичних та корегуючих заходів щодо 

виявлених або потенційних загроз; 

Г. Сукупність а, б і в. 

28. Що є механізмом формування системи аналітичного 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства? 

А. Це набір аналітичних та економічних засобів, а також система 

організації їх використання і контролю, за допомогою яких 

досягається можливість стабільного та безпечного функціонування 

підприємства. 

Б. Це набір аналітичних та економічних засобів, а також система 

організації їх використання, за допомогою яких досягається 

можливість стабільного та безпечного функціонування підприємства 

В. Це набір аналітичних та економічних засобів, а також система 

організації їх використання і контролю, за допомогою яких 

досягається можливість не стабільного та безпечного функціонування 

підприємства 

Г. Це набір математичних та економічних засобів, а також система 

організації їх використання і контролю, за допомогою яких 

досягається можливість стабільного та безпечного функціонування 

підприємства 
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29. Який алгоритм проведення аналітичного забезпечення 

економічної безпеки? 

А. Визначення структури негативних впливів за кожною 

функціональною складовою економічної безпеки підприємства, 

відокремлення об’єктивних і суб’єктивних негативних впливів; 

формування системи заходів, що були вжиті підприємством до 

моменту проведення оцінки рівня його економічної безпеки для 

усунення негативних факторів; 

Б. Оцінка ефективності вжитих заходів із точки зору ефективності 

нейтралізації окремих факторів за кожною із функціональних 

складових; визначення недостатньої ефективності заходів, 

запроваджених із метою усунення негативних факторів та запобігання 

можливим негативним впливам. визначення відповідальних за 

неефективність реалізації запланованих заходів із підвищення рівня 

безпеки; 

В. Визначення переліку очікуваних негативних впливів, до якого 

мають бути зараховані всі можливі негативні фактори , що не були 

усунуті, вплив яких може поширюватись в майбутньому; розробка 

рекомендацій щодо усунення негативних впливів та запобігання 

можливим; 

Г. Сукупність всіх факторів. 

30. Які чинники безпеки характеризують малі підприємства за  

кількістю  

працівників та обсягами діяльності? 

А. Стан споживчого попиту, доступ до кредитів, стан дозвільної 

системи; 

Б. Незабезпеченість прав власності, формування оптимальної 

структури капіталу; 

В. Вплив фондового ринку, міжнародна співпраця та інтеграція у 

світовий економічний простір; 

Г. Вірні відповіді а і б. 

31. Які чинники безпеки характеризують середні підприємства 

за  кількістю працівників та обсягами діяльності? 

А. Стан споживчого попиту, доступ до кредитів, стан дозвільної 

системи; 

Б. Незабезпеченість прав власності, формування оптимальної 

структури капіталу; 

В. Вплив фондового ринку, міжнародна співпраця та інтеграція у 

світовий економічний простір; 
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Г. Вірні відповіді б і в. 

32. Які чинники безпеки характеризують великі підприємства 

за  кількістю працівників та обсягами діяльності? 

А. Стан споживчого попиту, доступ до кредитів, стан дозвільної 

системи; 

Б. Незабезпеченість прав власності, формування оптимальної 

структури капіталу; 

В. Вплив фондового ринку, міжнародна співпраця та інтеграція у 

світовий економічний простір; 

Г. Вірні відповіді а і в. 

33. Які чинники безпеки характеризують промислові 

підприємства за сферою діяльності та галузевою приналежністю? 

А. Розвиток технологій, наявність кваліфікованої робочої сили, 

сертифікація та стандартизація продукції. 

Б. Погодно-кліматичні умови, державне регулювання галузі 

(встановлення мінімальних закупівельних цін, квотування експорту та 

імпорту). 

В. Стан інфраструктури, нормативно-правова база, інвестиційний 

клімат. 

Г. Стан купівельної спроможності населення, 

конкурентоспроможність з огляду на місце розташування. 

34. Які чинники безпеки характеризують сільськогосподарські 

підприємства за сферою діяльності та галузевою приналежністю? 

А. Розвиток технологій, наявність кваліфікованої робочої сили, 

сертифікація та стандартизація продукції. 

Б. Погодно-кліматичні умови, державне регулювання галузі 

(встановлення мінімальних закупівельних цін, квотування експорту та 

імпорту). 

В. Стан інфраструктури, нормативно-правова база, інвестиційний 

клімат. 

Г. Стан купівельної спроможності населення, 

конкурентоспроможність з огляду на місце розташування. 

35. Які чинники безпеки характеризують будівельні та 

транспортні підприємства за сферою діяльності та галузевою 

приналежністю? 

А. Розвиток технологій, наявність кваліфікованої робочої сили, 

сертифікація та стандартизація продукції. 
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Б. Погодно-кліматичні умови, державне регулювання галузі 

(встановлення мінімальних закупівельних цін, квотування експорту та 

імпорту). 

В. Стан інфраструктури, нормативно-правова база, інвестиційний 

клімат. 

Г. Стан купівельної спроможності населення, 

конкурентоспроможність з огляду на місце розташування. 

36. Які чинники безпеки характеризують торгівельні 

підприємства за сферою діяльності та галузевою приналежністю? 

А. Розвиток технологій, наявність кваліфікованої робочої сили, 

сертифікація та стандартизація продукції. 

Б. Погодно-кліматичні умови, державне регулювання галузі 

(встановлення мінімальних закупівельних цін, квотування експорту та 

імпорту). 

В. Стан інфраструктури, нормативно-правова база, інвестиційний 

клімат. 

Г. Стан купівельної спроможності населення, 

конкурентоспроможність з огляду на місце розташування. 

37. Які чинники безпеки характеризують підприємства сфери 

послуг за сферою діяльності та галузевою приналежністю? 

А. Розвиток технологій, наявність кваліфікованої робочої сили, 

сертифікація та стандартизація продукції. 

Б. Погодно-кліматичні умови, державне регулювання галузі 

(встановлення мінімальних закупівельних цін, квотування експорту та 

імпорту). 

В. Стан інфраструктури, нормативно-правова база, інвестиційний 

клімат. 

Г. Стан купівельної спроможності населення, розвиток 

конкурентного середовища. 

38. Які етапи включає процесс  управління фінансовою 

безпекою підприємства? 

А. Розроблення системи пріоритетних фінансових інтересів. 

Система фінансових інтересів повинна включати стратегію розвитку 

підприємства, його місію.  

Б. Аналіз загроз фінансовій безпеці підприємства. Цей етап 

включає такі операції, як виокремлення множини загроз фінансовій 

безпеці підприємства, оцінювання ймовірностей їх настання, 

розрахунок розміру можливих збитків від реалізації сподіваних або 
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реальних загроз, а також дослідження часткових чинників, які 

спричинили настання збитків. 

В. Оцінювання стану та рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємства.  

Г. Сукупність а, б, в. 

39. Які кроки включає процес оцінювання стану і рівня 

фінансово-економічної безпеки підприємства? 

А. Вибір критерію ефективності фінансово-економічної безпеки, 

який характеризує ступінь наближення підприємства до безпечного 

стану; побудова множини показників (індикаторів) фінансової 

безпеки;  

Б. Визначення порогових значень показників (індикаторів); 

моніторинг вибраних показників і зіставлення їх фактичних значень із 

пороговими;  

В. Визначення інтегрального рівня фінансової безпеки 

підприємства за обраними показниками, розроблення комплексу 

заходів із забезпечення фінансової безпеки та рекомендацій щодо 

впровадження їх на практиці.  

Г. Всі відповіді вірні. 

40. Які етапи включає процес оцінювання стану і рівня 

фінансово-економічної безпеки підприємства? 

А. Бюджетне планування реалізації розробленого комплексу 

заходів із забезпечення фінансової безпеки підприємства, реалізація 

запланованих заходів у процесі здійснення господарської діяльності 

підприємства.  

Б. Контроль за ходом реалізації запланованих заходів щодо 

забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки підприємства.  

В. Оперативне управління системою фінансової безпеки 

підприємства за допомогою механізму зворотного зв’язку, яке 

проявляється у коригуванні наявної або розробці нової системи 

заходів із забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки. 

Г. Сукупність у сіх факторів. 

41. Як характеризується критичний стан фінансово-

економічної безпеки підприємства? 

А. Обсяги доходу є меншими або відповідають точці 

беззбитковості; 

Б. Найвищою є ймовірність припинення діяльності; 

В. Забезпечується мінімально прийнятний рівень рентабельності 

власного капіталу; 
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Г. Існує суттєва невідповідність забезпечення персоналом 

належного професійно-кваліфікаційного рівня, недостатньою є якість 

товарів. 

42. Як характеризується передкритичний стан фінансово-

економічної безпеки підприємства? 

А. Обсяги доходу є меншими або відповідають точці 

беззбитковості; 

Б. Найвищою є ймовірність припинення діяльності; 

В. Забезпечується мінімально прийнятний рівень рентабельності 

власного капіталу; 

Г. Існує суттєва невідповідність забезпечення персоналом 

належного професійно-кваліфікаційного рівня, недостатньою є якість 

товарів. 

43. Як характеризується низький стан фінансово-економічної 

безпеки підприємства? 

А. Обсяги доходу є меншими або відповідають точці 

беззбитковості; 

Б. Найвищою є ймовірність припинення діяльності; 

В. Забезпечується мінімально прийнятний рівень рентабельності 

власного капіталу; 

Г. Існує суттєва невідповідність забезпечення персоналом 

належного професійно-кваліфікаційного рівня, недостатньою є якість 

товарів. 

44. Як характеризується задовільний стан фінансово-

економічної безпеки підприємства? 

А. Обсяги доходу є меншими або відповідають точці 

беззбитковості; 

Б. Найвищою є ймовірність припинення діяльності; 

В. Забезпечується мінімально прийнятний рівень рентабельності 

власного капіталу; 

Г. Існує суттєва невідповідність забезпечення персоналом 

належного професійно-кваліфікаційного рівня, недостатньою є якість 

товарів. 

45. Як характеризується прийнятний стан фінансово-

економічної безпеки підприємства? 

А. Підприємство своєчасно реалізує превентивні заходи в системі 

ризик-менеджменту з помірними (прийнятними) втратами, 

розвивається і покращує ефективність фінансово-господарської 

діяльності; 
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Б. Найвищою є ймовірність припинення діяльності; 

В. Забезпечується мінімально прийнятний рівень рентабельності 

власного капіталу; 

Г. Існує суттєва невідповідність забезпечення персоналом 

належного професійно-кваліфікаційного рівня, недостатньою є якість 

товарів. 

46. Що таке індикатори системи фінансово-економічної безпеки 

підприємства? 

А. Це порогові значення показників, що характеризують діяльність 

підприємства в різних функціональних областях, дотичних до 

економічної безпеки; 

Б. Це передпорогові значення показників, що характеризують 

діяльність підприємства в різних функціональних областях, дотичних 

до економічної безпеки; 

В. Це післяпорогові значення показників, що характеризують 

діяльність підприємства в різних функціональних областях, дотичних 

до економічної безпеки;  

Г. Це надпорогові значення показників, що характеризують 

діяльність підприємства в різних функціональних областях, дотичних 

до економічної безпеки. 

47. Які показники включають до нормативних індикаторів 

оцінювання фінансового стану підприємства? 

А. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів, 

коефіцієнт маневреності власних коштів, коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у вартості майна підприємства; 

Б. Коефіцієнт покриття (проміжний, поточний), загальний 

коефіцієнт покриття,  Коефіцієнт автономії(незалежності); 

В. Коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами, 

коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт концентрації залученого 

капіталу, загальний коефіцієнт ліквідності; 

Г. Всі відповіді вірні.  

48. За якими підходами характеризують систему фінансової 

безпеки підприємства? 

А. Порівняння узагальнених індикаторів досліджуваного та 

«еталонного» підприємств на основі віддалей між локальними 

показниками системи фінансової безпеки; 

Б. Порівняння фактичного і нормативного значень інтегрального 

індикатора, тобто дослідження динаміки рівня фінансової безпеки 

підприємства й можливості її покращення. 
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В. Сукупність а і б. 

Г. Вірної відповіді немає. 

49. Що розуміють під моніторингом оцінювання рівня 

фінансово-економічної  безпеки підприємства? 

А. Механізм постійного спостереження за основними показниками 

поточної діяльності в умовах постійних змін кон’юнктури 

фінансового ринку; 

Б. Механізм непостійного спостереження за основними 

показниками поточної діяльності в умовах постійних змін 

кон’юнктури фінансового ринку; 

В. Механізм постійного спостереження за всіма показниками 

поточної діяльності в умовах постійних змін кон’юнктури 

фінансового ринку; 

Г. Механізм постійного спостереження за основними показниками 

поточної діяльності в умовах постійності кон’юнктури фінансового 

ринку. 

50. На використанні яких принципів грунтується побудова 

системи моніторингу фінансової діяльності підприємства? 

А. Принцип вибору для спостереження найбільш важливих 

показників фінансової діяльності підприємства, які відображають 

пріоритетні напрями діяльності підприємства і, відповідно, 

фінансового контролю.  

Б. Принцип розроблення системи інтегральних показників, які 

відображають фактичні результати фінансової діяльності у розрізі 

різних її аспектів.  

В. Принцип встановлення періодичності формування звітної бази 

даних, що визначається необхідністю оперативного реагування, тобто 

своєчасністю здійснення внутрішнього контролю за окремими 

аспектами фінансової діяльності. 

Г. Сукупність усіх факторів. 

51. Які стратегії поведінк можна використовувати у випадку 

виявлення відхилень фактичних результатів фінансової 

діяльності від наперед заданих? 

А. «Бездіяльність» – ця форма реагування використовується у 

випадку, коли величина відхилень є значно нижча за допустиме 

критичне відхилення;  

Б. «Усунення відхилень» – для забезпечення виконання 

нормативних або планових показників діяльності підприємства 
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доцільне розроблення і впровадження відповідних управлінських 

рішень;  

В. «Зміна системи нормативних або планових показників» – така 

система дій допустима в тих випадках, коли виконання встановлених 

нормативних і планових показників є нереальним і вимагає перегляду 

відповідних критичних значень.  

Г. Сукупність а, б і в. 

52. Як визначається інтегральний показник фінансової безпеки 

підприємства? 

А. SФБП =SУ+SПФ+SДА+SРС+SІП,  

Б. SФБП =SЮ+SПФ+SДА+SРС+SІП,  

В. SФБП =SУ+SПS+SДА+SРС+SІП,  

Г. SФБП =SУ+SПФ+SДC+SРС+SІП/ 

53. Що показує комплексний показник оцінювання 

ефективності управління? 

А. Враховує коефіцієнт поточної ліквідності, абсолютної 

ліквідності, співвідношення кредиторської та дебіторської 

заборгованості, забезпечення власними обіговими коштами, 

маневреності власного капіталу; 

Б. Враховує рентабельність активів, рентабельність власного 

капіталу, загальну рентабельність продажу з валового прибутку, 

рентабельність продукції;  

В. Враховує показники оборотності активів, основних засобів, 

оборотних активів, грошових коштів, власного капіталу;  

Г. Враховує коефіцієнти автономії, фінансового ризику, 

маневреності оборотних активів, мобільності та індекс постійного 

активу.  

54. Що показує комплексний показник оцінювання 

платоспроможності та фінансової стійкості? 

А. Враховує коефіцієнт поточної ліквідності, абсолютної 

ліквідності, співвідношення кредиторської та дебіторської 

заборгованості, забезпечення власними обіговими коштами, 

маневреності власного капіталу; 

Б. Враховує рентабельність активів, рентабельність власного 

капіталу, загальну рентабельність продажу з валового прибутку, 

рентабельність продукції;  

В. Враховує показники оборотності активів, основних засобів, 

оборотних активів, грошових коштів, власного капіталу;  
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Г. Враховує коефіцієнти автономії, фінансового ризику, 

маневреності оборотних активів, мобільності та індекс постійного 

активу.  

55. Що показує комплексний показник оцінювання ділової 

активності ? 

А. Враховує коефіцієнт поточної ліквідності, абсолютної 

ліквідності, співвідношення кредиторської та дебіторської 

заборгованості, забезпечення власними обіговими коштами, 

маневреності власного капіталу; 

Б. Враховує рентабельність активів, рентабельність власного 

капіталу, загальну рентабельність продажу з валового прибутку, 

рентабельність продукції;  

В. Враховує показники оборотності активів, основних засобів, 

оборотних активів, грошових коштів, власного капіталу;  

Г. Враховує коефіцієнти автономії, фінансового ризику, 

маневреності оборотних активів, мобільності та індекс постійного 

активу.  

56. Що показує комплексний показник оцінювання ринкової 

стійкості ? 

А. Враховує коефіцієнт поточної ліквідності, абсолютної 

ліквідності, співвідношення кредиторської та дебіторської 

заборгованості, забезпечення власними обіговими коштами, 

маневреності власного капіталу; 

Б. Враховує рентабельність активів, рентабельність власного 

капіталу, загальну рентабельність продажу з валового прибутку, 

рентабельність продукції;  

В. Враховує показники оборотності активів, основних засобів, 

оборотних активів, грошових коштів, власного капіталу;  

Г. Враховує коефіцієнти автономії, фінансового ризику, 

маневреності оборотних активів, мобільності та індекс постійного 

активу.  

57. Що показує комплексний показник оцінювання 

інвестиційної привабливості?  

А. Враховує коефіцієнт чистої виручки, показник чистого прибутку 

на акцію, коефіцієнт реінвестування прибутку, стійкого економічного 

зростання, показник маржі прибутку; 

Б. Враховує рентабельність активів, рентабельність власного 

капіталу, загальну рентабельність продажу з валового прибутку, 

рентабельність продукції;  
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В. Враховує показники оборотності активів, основних засобів, 

оборотних активів, грошових коштів, власного капіталу;  

Г. Враховує коефіцієнти автономії, фінансового ризику, 

маневреності оборотних активів, мобільності та індекс постійного 

активу. 

58. Які особливості застосування індикаторного підходу до 

оцінки та аналізу рівня економічної безпеки підприємства? 

А. Потребує систематичного збору та моніторингу великої 

кількості показників фінансово-господарської діяльності та може 

використовуватися на етапі оцінки й аналізу рівня безпеки; 

Б. Доцільно використовувати для підприємств реального сектора 

економіки, оскільки дозволяє надати характеристику не тільки рівню 

безпеки, але й ефективності використання ресурсного потенціалу; 

В. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Г. Доцільно використовувати при розробці заходів у межах блоку 

«формування адаптивної реакції» підприємств. 

59. Які особливості застосування ресурсно-функціонального 

підходу до оцінки та аналізу рівня економічної безпеки 

підприємства? 

А. Потребує систематичного збору та моніторингу великої 

кількості показників фінансово-господарської діяльності та може 

використовуватися на етапі оцінки й аналізу рівня безпеки; 

Б. Доцільно використовувати для підприємств реального сектора 

економіки, оскільки дозволяє надати характеристику не тільки рівню 

безпеки, але й ефективності використання ресурсного потенціалу; 

В. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Г. Доцільно використовувати при розробці заходів у межах блоку 

«формування адаптивної реакції» підприємств. 

60. Які особливості застосування програмно-цільового 

управління розвитком підприємства до оцінки та аналізу рівня 

економічної безпеки підприємства? 

А. Потребує систематичного збору та моніторингу великої 

кількості показників фінансово-господарської діяльності та може 

використовуватися на етапі оцінки й аналізу рівня безпеки; 

Б. Доцільно використовувати для підприємств реального сектора 

економіки, оскільки дозволяє надати характеристику не тільки рівню 

безпеки, але й ефективності використання ресурсного потенціалу; 
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В. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Г. Доцільно використовувати при розробці заходів у межах блоку 

«формування адаптивної реакції» підприємств. 

61. Які особливості застосування інвестиційного підходу до 

оцінки та аналізу рівня економічної безпеки підприємства? 

А. Потребує систематичного збору та моніторингу великої 

кількості показників фінансово-господарської діяльності та може 

використовуватися на етапі оцінки й аналізу рівня безпеки; 

Б. Доцільно використовувати для підприємств реального сектора 

економіки, оскільки дозволяє надати характеристику не тільки рівню 

безпеки, але й ефективності використання ресурсного потенціалу; 

В. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Г. Доцільно використовувати при розробці заходів у межах блоку 

«формування адаптивної реакції» підприємств. 

62. Які особливості застосування підходу оцінки управління 

ризиками до оцінки та аналізу рівня економічної безпеки 

підприємства? 

А. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Б. Варто використовувати при діагностиці загроз економічній 

безпеці підприємства; 

В. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Г. Доцільно застосовувати при здійсненні операцій купівлі-

продажу підприємства, бізнесу, акцій та ін. 

63. Які особливості застосування підходу наявності чистого 

прибутку до оцінки та аналізу рівня економічної безпеки 

підприємства? 

А. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Б. Варто використовувати при діагностиці загроз економічній 

безпеці підприємства; 

В. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Г. Доцільно застосовувати при здійсненні операцій купівлі-

продажу підприємства, бізнесу, акцій та ін. 
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64. Які особливості застосування підходу ймовірності 

банкрутства підприємства до оцінки та аналізу рівня економічної 

безпеки підприємства? 

А. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Б. Варто використовувати при діагностиці загроз економічній 

безпеці підприємства; 

В. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Г. Доцільно застосовувати при здійсненні операцій купівлі-

продажу підприємства, бізнесу, акцій та ін. 

 

65. Які особливості застосування оцінки вартості підприємства 

з використанням дохідного підходу до оцінки та аналізу рівня 

економічної безпеки підприємства? 

А. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Б. Варто використовувати при діагностиці загроз економічній 

безпеці підприємства; 

В. Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в 

передкризовому стані; 

Г. Доцільно застосовувати при здійсненні операцій купівлі-

продажу підприємства, бізнесу, акцій та ін. 

66. Які висновки можливо зробити для вдосконалення 

методики оцінки рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємства? 

А. Економічно необґрунтованим є розрахунок узагальнюючого 

показника рівня безпеки (оскільки за його використання надто 

високим є рівень суб’єктивності встановлення вагового значення як 

окремих показників-індикаторів, так і функціональних складових); 

більш прийнятним є визначення не інтегрального показника рівня 

безпеки, а узагальнюючого стану входження підприємства в 

економічно небезпечну зону;  

Б. Недостатньо обґрунтованим є використання однотипних 

показників для оцінки рівня безпеки різних (за розмірами, видами 

діяльності, рівнем безпеки) підприємств;  

В. Недостатньо вдалим є принцип розрахунку рівня безпеки як 

міри відхилення фактичних показників його фінансово-господарської 

діяльності від критичних (з огляду на безпеку) та від оптимальных; 
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Г. Сукупність усіх факторів. 

67. Які методи використовують для оцінювання рівня 

фінансової безпеки підприємства? 

А. Моніторинг фінансової діяльності суб’єкта господарювання; 

методи експертних оцінок; метод аналізу й обробки сценаріїв;  

Б. Методи оптимізації; теоретико-ігрові методи; економетричні 

методи;  

В. Методи прогнозування; методи теорії штучних нейтронних 

мереж; методи нечіткої логики; 

Г. Сукупність а, б і в. 

68. Дайте характеристику методам експертного оцінювання? 

А. Використовують для опису кількісних і якісних характеристик 

досліджуваних процесів, зокрема для побудови логічних правил 

вибору рішень, які формують експерти на основі власних уявлень та 

знань про будь-яку галузь проблем; 

Б. Передбачає багатоваріантний ситуаційний розгляд системи 

фінансової безпеки підприємства; 

В. Полягають у виборі найкращого варіанта рішення із багатьох 

можливих (допустимих); 

Г. Використовують для аналізу багатосторонніх конфліктних 

ситуацій, тобто ситуацій, коли інтереси учасників конфлікту є 

протилежними або не збігаються. 

69. Дайте характеристику методам аналізу й обробки сценаріїв? 

А. Використовують для опису кількісних і якісних характеристик 

досліджуваних процесів, зокрема для побудови логічних правил 

вибору рішень, які формують експерти на основі власних уявлень та 

знань про будь-яку галузь проблем; 

Б. Передбачає багатоваріантний ситуаційний розгляд системи 

фінансової безпеки підприємства; 

В. Полягають у виборі найкращого варіанта рішення із багатьох 

можливих (допустимих); 

Г. Використовують для аналізу багатосторонніх конфліктних 

ситуацій, тобто ситуацій, коли інтереси учасників конфлікту є 

протилежними або не збігаються. 

70. Дайте характеристику методи оптимізації?  

А. Використовують для опису кількісних і якісних характеристик 

досліджуваних процесів, зокрема для побудови логічних правил 

вибору рішень, які формують експерти на основі власних уявлень та 

знань про будь-яку галузь проблем; 
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Б. Передбачає багатоваріантний ситуаційний розгляд системи 

фінансової безпеки підприємства; 

В. Полягають у виборі найкращого варіанта рішення із багатьох 

можливих (допустимих); 

Г. Використовують для аналізу багатосторонніх конфліктних 

ситуацій, тобто ситуацій, коли інтереси учасників конфлікту є 

протилежними або не збігаються. 

71. Дайте характеристику теоретико-ігрові методам?  

А. Використовують для опису кількісних і якісних характеристик 

досліджуваних процесів, зокрема для побудови логічних правил 

вибору рішень, які формують експерти на основі власних уявлень та 

знань про будь-яку галузь проблем; 

Б. Передбачає багатоваріантний ситуаційний розгляд системи 

фінансової безпеки підприємства; 

В. Полягають у виборі найкращого варіанта рішення із багатьох 

можливих (допустимих); 

Г. Використовують для аналізу багатосторонніх конфліктних 

ситуацій, тобто ситуацій, коли інтереси учасників конфлікту є 

протилежними або не збігаються. 

72. Дайте характеристику методам  економетрії? 

А. Дозволяє досліджувати залежності між окремими чинниками 

цієї системи, а також аналізувати характеристики швидкості та 

інтенсивності динаміки стану фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання; 

Б. Розуміють науково обґрунтоване судження стосовно можливих 

станів об’єкта в майбутньому, альтернативні напрями і терміни їх 

здійснення; 

В. Вони являють собою паралельно розподілені системи, які мають 

здатність до адаптивного навчання збереження і репрезентації 

дослідницького знання; 

Г. Використовують для моделювання фінансових систем в умовах 

істотної невизначеності та інтерпретації класичних імовірнісних й 

експертних оцінок рівня фінансової безпеки підприємства. 

73. Дайте характеристику методам  прогнозування?  

А. Дозволяє досліджувати залежності між окремими чинниками 

цієї системи, а також аналізувати характеристики швидкості та 

інтенсивності динаміки стану фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання; 
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Б. Розуміють науково обґрунтоване судження стосовно можливих 

станів об’єкта в майбутньому, альтернативні напрями і терміни їх 

здійснення; 

В. Вони являють собою паралельно розподілені системи, які мають 

здатність до адаптивного навчання збереження і репрезентації 

дослідницького знання; 

Г. Використовують для моделювання фінансових систем в умовах 

істотної невизначеності та інтерпретації класичних імовірнісних й 

експертних оцінок рівня фінансової безпеки підприємства. 

74. Дайте характеристику методам нейтронних мереж?  

А. Дозволяє досліджувати залежності між окремими чинниками 

цієї системи, а також аналізувати характеристики швидкості та 

інтенсивності динаміки стану фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання; 

Б. Розуміють науково обґрунтоване судження стосовно можливих 

станів об’єкта в майбутньому, альтернативні напрями і терміни їх 

здійснення; 

В. Вони являють собою паралельно розподілені системи, які мають 

здатність до адаптивного навчання збереження і репрезентації 

дослідницького знання; 

Г. Використовують для моделювання фінансових систем в умовах 

істотної невизначеності та інтерпретації класичних імовірнісних й 

експертних оцінок рівня фінансової безпеки підприємства. 

75. Дайте характеристику методам  математичної теорії 

нечітких множин? 

А. Дозволяє досліджувати залежності між окремими чинниками 

цієї системи, а також аналізувати характеристики швидкості та 

інтенсивності динаміки стану фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання; 

Б. Розуміють науково обґрунтоване судження стосовно можливих 

станів об’єкта в майбутньому, альтернативні напрями і терміни їх 

здійснення; 

В. Вони являють собою паралельно розподілені системи, які мають 

здатність до адаптивного навчання збереження і репрезентації 

дослідницького знання; 

Г. Використовують для моделювання фінансових систем в умовах 

істотної невизначеності та інтерпретації класичних імовірнісних й 

експертних оцінок рівня фінансової безпеки підприємства. 
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76. Які методи прогнозування використовують для аналізу 

рівня фінансової безпеки підприємства?  

А. Експертний метод; 

Б. Екстраполяція; 

В. Статистичний аналіз; 

Г. Вірні відповіді а і б. 

77. Які підходи застосовують до оцінювання та прогнозування 

ймовірності банкрутства підприємства? 

А. Експертні методи; економіко-математичні методи;  

Б. Методи штучного інтелекту; 

В. Методи оцінювання фінансового стану; 

Г. Сукупність всіх факторів. 

78. Що є дискримінантний аналіз банкрутства? 

А. Здійснюють вибір множини показників сукупності підприємств, 

які перебувають у кризовому стані, а на їх основі будують 

дискримінанту функцію (модель), за допомогою якої з певним 

ступенем точності прогнозують ймовірність настання банкрутства 

підприємства; 

Б. Здійснюють вибір множини показників сукупності підприємств, 

які перебувають у передкризовому стані, а на їх основі будують 

дискримінанту функцію (модель), за допомогою якої з певним 

ступенем точності прогнозують ймовірність настання банкрутства 

підприємства; 

В. Здійснюють вибір множини показників сукупності підприємств, 

які перебувають у кризовому стані, а на їх основі будують 

дискримінанту функцію (модель), за допомогою якої з певним 

ступенем точності не прогнозують ймовірність настання банкрутства 

підприємства;  

Г. Здійснюють вибір множини показників сукупності підприємств, 

які перебувають у післякризовому стані, а на їх основі будують 

дискримінанту функцію (модель), за допомогою якої з певним 

ступенем точності прогнозують ймовірність настання банкрутства 

підприємства. 

79. Якими етапами визначаються методи кореляційно-

регресійного аналізу системи фінансової безпеки підприємства? 

А. Здійснення поділу (класифікації) всієї множини чинників на 

окремі групи за ступенем подібності їхньої динаміки; 

Б. Використанням методів кластерного аналізу (таксономії); 

В. Використанням трендових моделей; 
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Г. Сукупність а і б. 

80. Що передбачає процедура кластерного аналізу? 

А. Поділ досліджуваної сукупності показників на певні кластери 

(таксони) таким чином, щоб віддаль між окремими об’єктами однієї 

групи була більшою, ніж віддаль між об’єктами з різних груп; 

Б. Поділ досліджуваної сукупності показників на певні кластери 

(таксони) таким чином, щоб віддаль між окремими об’єктами однієї 

групи була меншою, ніж віддаль між об’єктами однієї із груп; 

В. Поділ досліджуваної сукупності показників на певні кластери 

(таксони) таким чином, щоб віддаль між окремими об’єктами однієї 

групи була меншою, ніж віддаль між об’єктами з різних груп; 

Г. Поділ досліджуваної сукупності показників на певні кластери 

(таксони) таким чином, щоб віддаль між окремими об’єктами однієї 

групи була меншою, ніж віддаль між об’єктами з різних сукупностей. 

81. Які методи включаються до кластерного аналізу системи 

фінансово-економічної безпеки підприємства?  

А. Ієрархічні агломеративні методи; ієрархічні дивизимні методи;  

Б. Ітеративні методи групування; методи пошуку модальних 

значень густини;  

В. Факторні методи; методи згущення; методи на основі теорії 

графів; 

Г. Сукупність усіх факторів. 

82. Які міри віддалі між об’єктами використовують для  якісної 

характеристики системи фінансової безпеки підприємства? 

А. Коефіцієнт Рао, коефіцієнт Хеммінга, коефіцієнт Роджерса-

Танімото, коефіцієнт Жаккарда, коефіцієнт гамма-бета;  

Б. Коефіцієнт Рао, коефіцієнт Хеммінга, коефіцієнт Роджерса-

Танімото, коефіцієнт Жаккарда;  

В.Коефіцієнт Мао, коефіцієнт Хеммінга, коефіцієнт Роджерса-

Танімото, коефіцієнт Жаккарда;  

Г. Коефіцієнт Рао, коефіцієнт Хеммінга, коефіцієнт Роджерса-

Канімото, коефіцієнт Жаккарда. 

83. Які підходи використовують для аналізу і прогнозування 

рівня фінансової безпеки підприємства за допомогою трендових 

моделей? 

А. Прогноз рівня фінансової безпеки підприємства розраховано за 

допомогою моделі на основі розроблених прогнозів окремих 

показників, які визначають рівень його фінансової безпеки;  
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Б. Прогноз рівня фінансової безпеки підприємства розроблено за 

допомогою побудованої трендової моделі інтегрального показника 

рівня фінансової безпеки.  

В. Прогноз рівня фінансової безпеки підприємства розроблено за 

допомогою побудованої інтегральної моделі інтегрального показника 

рівня фінансової безпеки. 

Г. Сукупність а і б. 

84. Що являють собою економетричні симультативні моделі? 

А. Розуміють науково обґрунтоване судження стосовно можливих 

станів об’єкта в майбутньому, альтернативні напрями і терміни їх 

здійснення; 

Б. Це системи кореляційно-регресійних рівнянь, які описують 

залежність між змінними; 

В. Дають змогу врахувати структуру взаємозв’язків між 

ендогенними та екзогенними змінними, забезпечують системний 

підхід до дослідження фінансової безпеки підприємства;  

Г. Сукупність б і в. 

85. Що розуміють під загрозою фінансово-економічній безпеці? 

А. Потенційні або реальні дії фізичних чи юридичних осіб, що 

порушують стан захищеності суб’єкта підприємницької діяльності та 

здатні призвести до припинення його діяльності або до фінансових й 

інших втрат; 

Б. Потенційні або реальні дії фізичних чи юридичних осіб, що не 

порушують стан захищеності суб’єкта підприємницької діяльності та 

здатні призвести до припинення його діяльності або до фінансових й 

інших втрат; 

В. Потенційні або реальні дії фізичних чи юридичних осіб, що 

порушують стан не захищеності суб’єкта підприємницької діяльності 

та здатні призвести до припинення його діяльності або до фінансових 

й інших втрат.  

Г. Потенційні або реальні дії фізичних чи юридичних осіб, що 

порушують стан захищеності суб’єкта підприємницької діяльності та 

не здатні призвести до припинення його діяльності або до фінансових 

й інших втрат. 

86. Як кількісно визначається загроза фінансовій безпеці 

підприємства?  

А. Як величина прибутку або інший інтегральний показник, що 

характеризує ступінь зниження економічного потенціалу 

підприємства; 
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Б. Як величина збитку або інший інтегральний показник, що 

характеризує ступінь збільшення економічного потенціалу 

підприємства 

В. Як величина збитку або інший інтегральний показник, що 

характеризує ступінь зниження економічного потенціалу 

підприємства. 

Г. Сукупність а і б. 

87. За якими ознаками класифікуються загрози фінансовій 

безпеці підприємства? 

А. За джерелом виникнення, залежно від джерела виникнення 

загрози, за об’єктом посягань; 

Б. За можливістю здійснення загрози, за тривалістю дії, за 

частотою дії загрози фінансовій безпеці; 

В. За суб’єктами загроз, за формою збитку; 

Г. Всі відповіді вірні.  

88. Як поділяються загрози за тривалістю дії? 

А. Тимчасові, які діють протягом обмеженого періоду часу, 

постійні, які діють протягом усього періоду існування системи 

фінансової безпеки підприємства й фактично непереборні; 

Б. Одноразові, виникнення яких має одноразовий характер, 

багаторазові, які проявляються час від часу або з певним інтервалом 

під впливом певних чинників внутрішнього й зовнішнього середовищ; 

В. Загрози з боку кримінальних структур; загрози з боку 

конкурентів; загрози з боку контрагентів; загрози з боку власних 

працівників; загрози з боку держави; форс-мажорні загрози; 

Г. Загрози, реалізація яких завдає прямого збитку, загрози, 

реалізація яких призведе до упущеної вигоди. 

89. Як поділяються загрози за частотою дії? 

А. Тимчасові, які діють протягом обмеженого періоду часу, 

постійні, які діють протягом усього періоду існування системи 

фінансової безпеки підприємства й фактично непереборні; 

Б. Одноразові, виникнення яких має одноразовий характер, 

багаторазові, які проявляються час від часу або з певним інтервалом 

під впливом певних чинників внутрішнього й зовнішнього середовищ; 

В. Загрози з боку кримінальних структур; загрози з боку 

конкурентів; загрози з боку контрагентів; загрози з боку власних 

працівників; загрози з боку держави; форс-мажорні загрози; 

Г. Загрози, реалізація яких завдає прямого збитку, загрози, 

реалізація яких призведе до упущеної вигоди. 
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90. Як поділяються загрози за суб’єктами дії?  

А. Тимчасові, які діють протягом обмеженого періоду часу, 

постійні, які діють протягом усього періоду існування системи 

фінансової безпеки підприємства й фактично непереборні; 

Б. Одноразові, виникнення яких має одноразовий характер, 

багаторазові, які проявляються час від часу або з певним інтервалом 

під впливом певних чинників внутрішнього й зовнішнього середовищ; 

В. Загрози з боку кримінальних структур; загрози з боку 

конкурентів; загрози з боку контрагентів; загрози з боку власних 

працівників; загрози з боку держави; форс-мажорні загрози; 

Г. Загрози, реалізація яких завдає прямого збитку, загрози, 

реалізація яких призведе до упущеної вигоди. 

91. Як поділяються загрози за формою збитку дії? 

А. Тимчасові, які діють протягом обмеженого періоду часу, 

постійні, які діють протягом усього періоду існування системи 

фінансової безпеки підприємства й фактично непереборні; 

Б. Одноразові, виникнення яких має одноразовий характер, 

багаторазові, які проявляються час від часу або з певним інтервалом 

під впливом певних чинників внутрішнього й зовнішнього середовищ; 

В. Загрози з боку кримінальних структур; загрози з боку 

конкурентів; загрози з боку контрагентів; загрози з боку власних 

працівників; загрози з боку держави; форс-мажорні загрози; 

Г. Загрози, реалізація яких завдає прямого збитку, загрози, 

реалізація яких призведе до упущеної вигоди. 

92. Як класифікуються загрози економічній безпеці 

підприємства за джерелами виникнення? 

А. За напрямом діяльності; етапами технологічного процесу; 

ресурсним забезпеченням та етапами життєвого циклу підприємства; 

Б. За напрямом діяльності; етапами технічного процесу; ресурсним 

забезпеченням та етапами життєвого циклу підприємства; 

В. За напрямом діяльності; етапами технологічного процесу; 

ресурсним забезпеченням та етапами економічного циклу 

підприємства; 

Г. За напрямом діяльності; етапами технологічного процесу; 

матеріальним забезпеченням та етапами життєвого циклу 

підприємства. 

93. Що включає етап технологічного процесу? 
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А. Замовлення товарних (виробничих) запасів; транспортування; 

розвантаження, складування; внутрішньологістичні процеси; 

встановлення ціни, мерчендайзинг;  

реалізація товарів;  

Б. Оборотні активи; необоротні активи; персонал; нематеріальні 

активи; інформація;  

В.Маркетинговий; фінансово-економічний; інноваційний; 

комерційний;матеріально-ресурсне забезпечення; соціальний; 

Г. Створення; започаткування діяльності; розвиток; зрілість; спад; 

диверсифікація діяльності. 

94. Що включає ресурсне забезпечення підприємства? 

Б. Замовлення товарних (виробничих) запасів;  транспортування; 

розвантаження, складування; внутрішньологістичні процеси; 

встановлення ціни, мерчендайзинг;  

реалізація товарів;  

Б. Оборотні активи; необоротні активи; персонал; нематеріальні 

активи; інформація;  

В. Маркетинговий; фінансово-економічний; інноваційний; 

комерційний;матеріально-ресурсне забезпечення; соціальний; 

Г. Створення; започаткування діяльності; розвиток; зрілість; спад; 

диверсифікація діяльності. 

95. Що включає класифікація загроз за напрямком діяльності 

підприємства? 

А. Замовлення товарних (виробничих) запасів;  транспортування; 

розвантаження, складування; внутрішньологістичні процеси; 

встановлення ціни, мерчендайзинг; реалізація товарів;  

Б. Оборотні активи; необоротні активи; персонал; нематеріальні 

активи; інформація;  

В.Маркетинговий; фінансово-економічний; інноваційний; 

комерційний;матеріально-ресурсне забезпечення; соціальний; 

Г. Створення; започаткування діяльності; розвиток; зрілість; спад; 

диверсифікація діяльності. 

96. Що включає етап життєвого циклу підприємства? 

А. Замовлення товарних (виробничих) запасів; транспортування; 

розвантаження, складування; внутрішньологістичні процеси; 

встановлення ціни, мерчендайзинг; реалізація товарів;  

Б. Оборотні активи; необоротні активи; персонал; нематеріальні 

активи; інформація;  
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В.Маркетинговий; фінансово-економічний; інноваційний; 

комерційний;матеріально-ресурсне забезпечення; соціальний; 

Г. Створення; започаткування діяльності; розвиток; зрілість; спад; 

диверсифікація діяльності. 

97. Які існують джерела загрози залежно від етапу життєвого 

циклу підприємства? 

А. Замовлення товарних чи виробничих запасів, транспортування, 

збут продукції;  

Б. Використання оборотних та необоротних активів, використання 

персоналу; 

В. Маркетингова діяльність, фінансова діяльність, інноваційна 

діяльність, комерційна діяльність; 

Г. Діяльність, пов’язана зі створенням підприємства та 

започаткуванням його функціонування, фінансово-господарська 

діяльність. 

98. Які існують джерела загрози у межах напрямів діяльності 

підприємства? 

А. Замовлення товарних чи виробничих запасів, транспортування, 

збут продукції;  

Б. Використання оборотних та необоротних активів, використання 

персоналу; 

В. Маркетингова діяльність, фінансова діяльність, інноваційна 

діяльність, комерційна діяльність; 

Г. Діяльність, пов’язана зі створенням підприємства та 

започаткуванням його функціонування, фінансово-господарська 

діяльність. 

99. Які існують джерела загрози за групами ресурсного 

забезпечення? 

А. Замовлення товарних чи виробничих запасів, транспортування, 

збут продукції;  

Б. Використання оборотних та необоротних активів, використання 

персоналу; 

В. Маркетингова діяльність, фінансова діяльність, інноваційна 

діяльність, комерційна діяльність; 

Г. Діяльність, пов’язана зі створенням підприємства та 

започаткуванням його функціонування, фінансово-господарська 

діяльність. 

100. Які існують джерела загрози під час проходження етапів 

технологічного процесу? 
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А. Замовлення товарних чи виробничих запасів, транспортування, 

збут продукції;  

Б. Використання оборотних та необоротних активів, використання 

персоналу; 

В. Маркетингова діяльність, фінансова діяльність, інноваційна 

діяльність, комерційна діяльність; 

Г. Діяльність, пов’язана зі створенням підприємства та 

започаткуванням його функціонування, фінансово-господарська 

діяльність. 

101. Які рівні ризиків підприємницької діяльності доцільно 

виділяти для аналізу фінансово-економічної безпеки 

підприємства? 

А. Неризикова зона (підприємство функціонує стабільно, існують 

резерви для динамічного розвитку підприємства). 

Б. Зона припустимого ризику (підприємство ризикує втратити 

балансовий прибуток).  

В. Зона критичного ризику (підприємство ризикує втратити 

виручку від реалізації продукції). 

Г. Сукупність усіх факторів.  

102. Що є діагностика підприємства? 

А. Це певний набір методичних розробок, який дозволяє на пізніх 

стадіях визначити кризові ситуації, оцінити ступінь їх загрози для 

суб’єктів підприємництва та фактори, що їх викликали; 

Б. Це певний набір методичних розробок, який дозволяє на ранніх 

стадіях визначити кризові ситуації, оцінити їх ступінь для суб’єктів 

підприємництва та фактори, що їх викликали; 

В. Це певний набір методичних розробок, який дозволяє на ранніх 

стадіях визначити кризові ситуації, оцінити ступінь їх загрози для 

суб’єктів підприємництва та фактори, що їх викликали; 

Г. Вірної відповіді немає. 

103. Які завдання поставлені перед діагностикою? 

А. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища суб’єкта 

підприємництва; визначення кризового середовища  і виділення 

критичних ризиків; 

Б. Оцінка ймовірності настання криз та можливості банкрутства; 

виділення проблемних місць у роботі суб’єкта підприємництва 

спираючись на дані проведеного аналізу; оцінка ефективності 

діяльності суб’єкта підприємництва; 

В. Сукупність а і б; 
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Г. Всі відповіді невірні. 

104. Які види діагностики застосовують у фінансово-

економічній діяльності підприємства? 

А. Фундаментальна діагностика; 

Б. Комплексна діагностика; 

В. Експрес-діагностика; 

Г. Сукупність всіх факторів. 

105. Що включає в себе фундаментальна діагностика 

фінансово-економічної діяльності підприємства? 

А. Визначення стадії життєвого циклу підприємства; ідентифікацію 

критичних ризиків; комплексний аналіз з використанням коефіцієнтів;  

Б. Проведення тест-анкетуванння. 

В. Комплексний аналіз з використанням коефіцієнтів; якісний 

аналіз діяльності підприємства. 

Г. Визначення стадії життєвого циклу підприємства; ідентифікацію 

критичних ризиків; комплексний аналіз з використанням коефіцієнтів; 

якісний аналіз діяльності підприємства. 

106. Що включає в себе комплексна діагностика фінансово-

економічної діяльності підприємства? 

А. Визначення стадії життєвого циклу підприємства; ідентифікацію 

критичних ризиків; комплексний аналіз з використанням коефіцієнтів;  

Б. Проведення тест-анкетуванння. 

В. Комплексний аналіз з використанням коефіцієнтів; якісний 

аналіз діяльності підприємства. 

Г. Визначення стадії життєвого циклу підприємства; ідентифікацію 

критичних ризиків; комплексний аналіз з використанням коефіцієнтів; 

якісний аналіз діяльності підприємства. 

107. Що включає в себе експрес-діагностика фінансово-

економічної діяльності підприємства? 

А. Визначення стадії життєвого циклу підприємства; ідентифікацію 

критичних ризиків; комплексний аналіз з використанням коефіцієнтів;  

Б. Проведення тест-анкетуванння. 

В. Комплексний аналіз з використанням коефіцієнтів; якісний 

аналіз діяльності підприємства. 

Г. Визначення стадії життєвого циклу підприємства; ідентифікацію 

критичних ризиків; комплексний аналіз з використанням коефіцієнтів; 

якісний аналіз діяльності підприємства. 

108. В який термін проводиться експрес-діагностика? 

А. Проводиться постійно; 
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Б. Проводиться щоквартально; 

В. Проводиться раз на місяць; 

Г. Проводить один раз на рік. 

109. В який термін проводиться комплексна діагностика? 

А. Проводиться постійно; 

Б. Проводиться щоквартально; 

В. Проводиться раз на місяць; 

Г. Проводить один раз на рік. 

110. В який термін проводиться фундаментальна діагностика? 

А. Проводиться постійно; 

Б. Проводиться щоквартально; 

В. Проводиться раз на місяць; 

Г. Проводить один раз на рік. 

111. Які форми діагностування небезпек, загроз та ризиків 

впливають на фінансово-економічну діяльність підприємства з 

боку органів державного управління? 

А. Зміна законодавства; корупційні дії; «співпраця» влади з 

конкурентами; бюрократичні перепони при проходженні дозвільних 

процедур; збільшення податкового тиску;  

Б. Істотна зміна смаків та уподобань; зниження купівельної 

спроможності; об’єднання в групи з метою впливу на рівень цін; 

крадіжки;  

В. Навмисні недобросовісні конкурентні дії; невиконання умов 

поставок; розірвання контракту; одностороння зміна (невиконання) 

умов договору; 

Г. Агресивна конкурентна політика збільшення ринкової частки (у 

т.ч. за рахунок розвитку роздрібної мережі); недобросовісна 

конкурентна поведінка; встановлення економічно не виправданих 

низьких цін.  

112. Які форми діагностування небезпек, загроз та ризиків 

впливають на фінансово-економічну діяльність підприємства з 

боку споживачів? 

А. Зміна законодавства; корупційні дії; «співпраця» влади з 

конкурентами; бюрократичні перепони при проходженні дозвільних 

процедур; збільшення податкового тиску;  

Б. Істотна зміна смаків та уподобань; зниження купівельної 

спроможності; об’єднання в групи з метою впливу на рівень цін; 

крадіжки;  
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В. Навмисні недобросовісні конкурентні дії; невиконання умов 

поставок; розірвання контракту; одностороння зміна (невиконання) 

умов договору; 

Г. Агресивна конкурентна політика збільшення ринкової частки (у 

т.ч. за рахунок розвитку роздрібної мережі); недобросовісна 

конкурентна поведінка; встановлення економічно не виправданих 

низьких цін.  

113. Які форми діагностування небезпек, загроз та ризиків 

впливають на фінансово-економічну діяльність підприємства з 

боку постачальників? 

А. Зміна законодавства; корупційні дії; «співпраця» влади з 

конкурентами; бюрократичні перепони при проходженні дозвільних 

процедур; збільшення податкового тиску;  

Б. Істотна зміна смаків та уподобань; зниження купівельної 

спроможності; об’єднання в групи з метою впливу на рівень цін; 

крадіжки;  

В. Навмисні недобросовісні конкурентні дії; невиконання умов 

поставок; розірвання контракту; одностороння зміна (невиконання) 

умов договору; 

Г. Агресивна конкурентна політика збільшення ринкової частки (у 

т.ч. за рахунок розвитку роздрібної мережі); недобросовісна 

конкурентна поведінка; встановлення економічно не виправданих 

низьких цін.  

114. Які форми діагностування небезпек, загроз та ризиків 

впливають на фінансово-економічну діяльність підприємства з 

боку конкурентів? 

А. Зміна законодавства; корупційні дії; «співпраця» влади з 

конкурентами; бюрократичні перепони при проходженні дозвільних 

процедур; збільшення податкового тиску;  

Б. Істотна зміна смаків та уподобань; зниження купівельної 

спроможності; об’єднання в групи з метою впливу на рівень цін; 

крадіжки;  

В. Навмисні недобросовісні конкурентні дії; невиконання умов 

поставок; розірвання контракту; одностороння зміна (невиконання) 

умов договору; 

Г. Агресивна конкурентна політика збільшення ринкової частки (у 

т.ч. за рахунок розвитку роздрібної мережі); недобросовісна 

конкурентна поведінка; встановлення економічно не виправданих 

низьких цін.  
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115. Яка мета проведення контролю системи фінансово-

економічної безпеки на підприємстві? 

А. Є своєчасне виявлення відхилень від нормального – 

запланованого перебігу провадження та здійснення адекватних 

управлінських заходів щодо покращання становища для забезпечення 

виконання розроблених планів, досягнення встановлених цілей 

діяльності; 

Б. Є несвоєчасне виявлення відхилень від нормального – 

запланованого перебігу провадження та здійснення адекватних 

управлінських заходів щодо покращання становища для забезпечення 

виконання розроблених планів, досягнення встановлених цілей 

діяльності; 

В. Є своєчасне виявлення відхилень від нормального – не 

планованого перебігу провадження та здійснення адекватних 

управлінських заходів щодо покращання становища для забезпечення 

виконання розроблених планів, досягнення встановлених цілей 

діяльності; 

Г. Є своєчасне виявлення відхилень від нормального – 

запланованого перебігу провадження та здійснення  управлінських 

заходів щодо покращання становища для забезпечення виконання 

розроблених планів, досягнення встановлених цілей діяльності. 

116. Які ключові складові діяльності підсистеми контролю та 

оцінки виділяють в системі фінансово-економічної безпеки? 

А. Методологічна складова – розробка методології оцінки рівня 

фінансової безпеки, участь у розробці антикризової програми; 

Б. Безпосередньо контроль – забезпечення достовірності даних від 

інших підсистем, контроль за виконанням підсистемами поставлених 

перед ними завдань; 

В. Аналітична частина – обмін інформаційними потоками, аналіз 

змісту інформаційних потоків, аналіз відхилень, виявлення причин 

кризових ситуацій, надання рекомендацій керівнику; 

Г. Сукупність усіх факторів. 

117. Які типи контролю здійснюють у рамках дії системи 

фінансово-економічної безпеки підприємств? 

А. Поточний – здійснюється безпосередньо під час функціонування 

суб’єкта підприємництва та виконання антикризових заходів; 

Б. Підсумковий – здійснюється за фактом закінчення звітного 

періоду чи реалізації комплексу антикризових заходів; 

В. Сукупність а і б; 



61 

 

Г. Вірної відповіді немає. 

118. Що включає підсистема контролю та оцінки результатів? 

А. Контроль за виконанням підсистемою своїх функцій; 

Б. Оцінка результативності заходів з нейтралізації кризи; 

В. Забезпечення обміну інформаційними потоками; 

Г. Сукупність усіх факторів. 

 

 

5. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ: 

 

1. Види, структура та зміст аналітичного документу. 

2. Інформаційно-аналітична робота як складова системи 

інформаційної безпеки бізнесу. 

3. Сутність та особливості інформаційно-аналітичної роботи. 

4. Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки 

підприємства. 

5. Основні етапи інформаційно-аналітичної роботи. 

6. Обробка інформації у засобах масової інформації. 

7. Охарактеризуйте організацію інформаційно-аналітичного 

забезпечення фінансово-економічної безпеки в країнах ЄС. 

8. Проведіть порівняльний аналіз методів інформаційно-

аналітичної роботи в компаніях США та України.  

9. Формування інформаційної бази даних аналітичного підрозділу 

підприємства. 

10.  Творчі методи інформаційно-аналітичній роботі. 

11.  Експертні методи в інформаційно-аналітичній роботі. 

12.  Місце конкурентної розвідки у системі безпеки бізнес. 

13.  Методи конкурентної розвідки. 

14.  Основні загрози безпеки бізнесу у сучасних умовах. 

15.  Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-

аналітичної діяльності. 

16.  Роль і місце інформаційно-аналітичності діяльності в 

забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства. 

17.  І нформаційно-аналітична діяльність як складова системи 

протидії рейдерській атаці. 

18.  Інформаційно-аналітична робота як засіб мінімізації загроз, 

ризиків та небезпек у діяльності підприємства. 

19.  Промислове шпигунство – відповідальність та протидія. 

20.  Завдання інформаційно-аналітичного підрозділу. 
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21.  Проблемні аспекти у роботі інформаційно-аналітичного 

підрозділу. 

22.  Правове забезпечення роботи інформаційно-аналітичного 

підрозділу. 

23.  Принципи написання аналітичних документів. 

24.  Види та вимоги до підготовки аналітичних документів. 

25.  Вплив інформаційних довідок на прийняття управлінських 

рішень. 

26.  Проблеми захисту підприємницької діяльності в розвинутих 

країнах. 

27.  Організація інформаційно-аналітичного забезпечення 

фінансово-економічної безпеки. 

28.  Інформаційно-аналітична діяльність як складова системи 

протидії рейдерській атаці. 

29.  Інформаційно-аналітична робота як засіб мінімізації загроз, 

ризиків та небезпек у діяльності підприємства. 

30.  Промислове шпигунство – відповідальність та протидія. 
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