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І. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітньо-професійна 

програма, освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Галузь знань: 

07 Управління та 

адміністрування 

 

Спеціальність: 071 Облік і 

оподаткування 

 

Освітньо-професійна 

програма:  

Облік і оподаткування 

 

Освітній рівень:  

Магістр 

Вибіркова 

Рік навчання – 1-ий 

Кількість годин/кредитів 

120/4 

Семестр – 2-ий 

Лекції – 20 год. 

Практичні – 20 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота – 72 год. 

Консультації – 8 год.  

Форма контролю: залік 

Мова навчання Українська 

 

ІІ. Інформація про викладача 

 

Прізвище, ім’я, по батькові – Скорук Олена Володимирівна 

Науковий ступінь – кандидат економічних наук 

Вчене звання – доцент 

Посада – доцент кафедри обліку і оподаткування 

Контактна інформація: +38-050-514-00-89, Olena.Skoruk@vnu.edu.ua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

 

1. Анотація курсу. 
Навчальна дисципліна Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 

підприємства спрямована на формування фахових компетенцій щодо: вивчення теоретичних 

основ економічної безпеки підприємства; формування системи обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки підприємства та отримання достовірної інформації для 

управління економічними процесами підприємства при виборі напрямів підтримання його 

безпеки та стійкого розвитку; оцінювання рівня економічної безпеки підприємства; розробки 

та реалізації стратегії економічної безпеки, як складової загальної стратегії розвитку. 

2. Пререквізити. Постреквізити. 

2.1. Пререквізити. Передумовами вивчення дисципліни є курси магістерського рівня: 

Методологія наукових досліджень з обліку і оподаткування, Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством, Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в професійній 

діяльності. 

2.2. Постреквізити. Вивчення дисципліни сприятиме кращому засвоєнню таких 

дисциплін, як Організація обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Облік і 

оподаткування міжнародних операцій, які викладатимуться паралельно з цим курсом. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів базових теоретичних знань та 

практичних навичок організації обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки 
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підприємства, а також оволодіння навичками аналізу причин та умов виникнення основних 

суспільно- небезпечних явищ в діяльності підприємства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки підприємства є навчити студентів правильно і раціонально 

використовувати принципи формування обліково-аналітичної інформації як підґрунтя 

прийняття управлінських рішень в системі економічної безпеки підприємства; забезпечити 

можливості набуття ними вмінь застосувати відповідні методи та прийоми бухгалтерського 

обліку та фінансового аналізу в процесі обліку, бюджетування та оцінювання ефективності 

діяльності, пов’язаної із забезпеченням стійкого та безпечного функціонування вітчизняних 

підприємств. 

4. Результати навчання (компетентності). 

Згідно з освітньо-професійною програмою здобувачі освіти в результаті вивчення курсу 

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства набудуть таких 

компетентностей: 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 

сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або в процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 
– ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. (Теми 1-10). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
– СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в 
цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу. 

(Теми 5-8). 
– СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства. 
(Теми 3-4, 8-9). 

– СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 
сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 
невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. (Тема 10). 

Програмні результати навчання (ПРН): 

– ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 
діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 
господарювання. (Теми 3-6, 8-10). 

– ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації. (Теми 1-10). 

 

5. Освітня карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Формування 
компетентностей та 

програмних результатів 
навчання 

Рекомен-
довані 

джерела 

Кіль-
кість 
годин 

Вид навчальної 
діяльності 

Форми і методи 
навчання 

Оцінюв
ання 

роботи, 
бали 

ЗК СК ПРН 
Змістовий модуль 1. 

Теоретичні основи економічної безпеки підприємства та її обліково-аналітичного забезпечення 
Тема 1. Теоретико-
методичні основи 
економічної безпеки 
підприємства 

ЗК04  ПР06 [6, 14] 2  Лекція Лекція- презентація – 

2 
Практичне 

заняття 

Експрес- 
опитування. 

Тестові завдання.. 
Практичні завдання 

2,5 

7  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань  

2,5 

1  Консультація х – 



Тема 2. Система 
економічної безпеки 
підприємства 

ЗК04  ПР06 [6, 14] 2  Лекція Лекція- презентація – 

2  
Практичне 

заняття 

Експрес- 

опитування. 
Тестові завдання. 

2,5 

7  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань  

2,5 

Тема 3. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
економічної безпеки 
як механізм 
забезпечення 
ефективної діяльності 
підприємства 

ЗК04 СК02 ПР04 
ПР06 

[1-2-3, 5,  
8-9] 

2 Лекція Лекція- презентація – 

2  
Практичне 

заняття 

Експрес- 
опитування. 

Тестові завдання.. 
Практичні завдання 

2,5 

7  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань  

2,5 

1  Консультація х – 

Тема 4. Обліково-
аналітична діяльність 
у системі обліково-
аналітичного 
забезпечення 
економічної безпеки 
підприємства 

ЗК04 СК02 ПР04 
ПР06 

[2-3, 8-9, 
11] 

2  Лекція Лекція- презентація – 

2  
Практичне 

заняття 

Експрес- 
опитування. 

Тестові завдання.. 
Практичні завдання 

2,5 

7 
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань 

2,5 

1  Консультація х – 

Тема 5. Обліково-
аналітична інформація 
в системі обліково-
аналітичного 
забезпечення 
економічної безпеки 
підприємства 

ЗК04 СК01 ПР04 
ПР06 

[2-3, 8-9] 2  Лекція Лекція- презентація – 

2  
Практичне 

заняття 

Експрес- 
опитування. 

Тестові завдання.. 
Практичні завдання 

2,5 

8  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань 

2,5 

1  Консультація х – 

Тема 6. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
економічної безпеки 
підприємства в умовах 
невизначеності та 
ризику його діяльності 

ЗК04 СК01 
 

ПР04 
ПР06 

[2-3, 8-9] 2  Лекція Лекція- презентація – 

2  
Практичне 

заняття 

Експрес- 
опитування. 

Тестові завдання.. 
Практичні завдання 

2,5 

7  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань  

2,5 

1  Консультація х – 

Поточний контроль змістового модуля 1 

Підсумкова контрольна робота №1 25 

Практичні заняття 15 

Самостійна робота 15 

Всього за модулем 1 х 55 

Змістовий модуль 2. 
Звітність та інформаційні технології в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки підприємства 

Тема 7. Звітність як 
інформаційна база 
обліково-
аналітичного 
забезпечення 

ЗК04 СК01 ПР06 [2-3, 8-9] 2  Лекція Лекція- презентація – 

2  
Практичне 

заняття 

Експрес- 
опитування. 

Тестові завдання.. 
Практичні завдання 

2,5 



економічної безпеки 
підприємства 

7  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань 
та розв’язок 

практичних завдань 

2,5 

1  Консультація х – 

Тема 8. Інформаційні 
технології обробки 
даних у системі 
обліково-
аналітичного 
забезпечення 
економічної безпеки 
підприємства 

ЗК04 СК01 
СК02 

ПР04 
ПР06 

[2, 13] 2  Лекція Лекція- презентація – 

2  
Практичне 

заняття 

Експрес- 
опитування. 

Тестові завдання.. 
Практичні завдання 

2,5 

7  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань  

2,5 

Тема 9. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
складових 
економічної безпеки 
підприємства 

ЗК04 СК02 ПР04 
ПР06 

[2-3] 2  Лекція Лекція- презентація – 

2  
Практичне 

заняття 

Експрес- 

опитування. 
Тестові завдання.. 

Практичні завдання 

2,5 

7  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань  

2,5 

1  Консультація х – 
Тема 10. Формування 
та реалізація стратегії 
економічної безпеки 
підприємства на 
основі обліково-
аналітичного 
забезпечення 

ЗК04 СК05 ПР04 
ПР06 

[12,14-16] 2  Лекція Лекція- презентація  

2  
Практичне 

заняття 

Експрес- 

опитування. 
Тестові завдання.. 

Практичні завдання 

2,5 

8  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 
навчально-

методичною 
літературою: 

виконання завдань  

2,5 

1  Консультація х – 

Поточний контроль змістового модуля 2 

Підсумкова контрольна робота №2 25 

Практичні заняття 10 

Самостійна робота 10 

Всього за модулем 2 х 45 

Загальна кількість балів за поточний контроль 100 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання. Самостійна робота з навчальної 

дисципліни передбачає: підготовку до аудиторних (практичних) занять; опрацювання 

лекційного матеріалу та самостійне опрацювання окремих тем (питань) навчальної 

дисципліни; підготовку до усіх видів контролю. 

 
№ 

з/п 
Тема Питання на самостійне опрацювання 

Форми 

контролю* 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Теоретико-методичні основи 

економічної безпеки підприємства 

Оцінити рівень економічної безпеки 

підприємства (за вибором студента) 
ІРС 

2 Тема 2. Система економічної безпеки 
підприємства 

Особливості формування та діяльності 
служби економічної безпеки 

підприємства** 

ІРС 

3 Тема 3.Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки як механізм 

забезпечення ефективної діяльності 

підприємства 

Основні завдання фінансового аналізу 

та управлінського обліку в системі 

економічної безпеки підприємства 

ІРС 



1 2 3 4 

4 Тема 4. Обліково-аналітична діяльність у 

системі обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

Нормативно-правові документи, що 

забезпечують організацію та 

функціонування системи економічної 

безпеки підприємства** 

ІРС 

5 Тема 5. Обліково-аналітична інформація в 

системі обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

Місце і роль бухгалтерської 

інформаційної системи в системі 

економічної безпеки підприємства 

ІРС 

6 Тема 6. Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки підприємства в умовах 

невизначеності та ризику його діяльності 

Невизначеність і система ризиків у 

бухгалтерському обліку підприємства. 

Сутність бухгалтерських ризиків 

ІРС 

7 Тема 7. Звітність як інформаційна база 

обліково-аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємства 

Вплив прозорості фінансової звітності 

на зниження рівня невизначеності в 

бухгалтерському обліку 

ІРС 

8 Тема 8.  Інформаційні технології обробки 

даних у системі обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

Вплив автоматизації бухгалтерського 

обліку на рівень економічної безпеки 

підприємства 

ІРС 

9 Тема 9 Обліково-аналітичне забезпечення 

складових економічної безпеки 

підприємства 

Обліково-аналітичне забезпечення 

інтерфейсної безпеки підприємства 

Обліково-аналітичне забезпечення 

екологічної безпеки підприємства 

ІРС 

10 Тема 10. Формування та реалізація 

стратегії економічної безпеки 

підприємства на основі обліково-

аналітичного забезпечення 

Обліково-аналітичне забезпечення 

моніторингу реалізації стратегії 

економічної безпеки підприємства 

ІРС 

*Форми контролю: ІРС – індивідуальна робота студента 

** За бажанням замість виконання запропонованих завдань студент може виконати інще завдання – 

написати тези на конференцію за запропонованою нижче тематикою 

 

7. Тематика наукового дослідження. 

1. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства. 

2 Особливості формування теорії економічної безпеки підприємства в умовах 

трансформації вітчизняної економіки. 

3. Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємницькими ризиками при 

забезпеченні економічної безпеки підприємства. 

4. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах ведення 

бізнесу. 

5. Обліково-аналітичне забезпечення формування та реалізації стратегії економічної 

безпеки підприємства. 

6. Особливості управління бухгалтерськими ризиками як передумова забезпечення 

економічної безпеки. 

7. Формування обліково-аналітичної інформації забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

8. Обліково-аналітичне забезпечення інформаційної безпеки підприємства. 

9. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

10. Обліково-аналітичне забезпечення інтелектуально-кадрової безпеки підприємства. 

 

 

ІV. Політика оцінювання 

 

Основні принципи організації поточного й підсумкового контролю знань студентів 

розкриті у Положенні про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі 



Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_ 

%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf). 

Політика викладача щодо студента ґрунтується на засадах ефективної співпраці. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. Студенти зобов’язані 

дотримуватись термінів, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом, заздалегідь повідомляти викладача про відсутність на занятті. 

Пропущені заняття відпрацьовувати під час консультацій. Через об’єктивні причини 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний план навчання) навчання може 

відбуватись в онлайн формі з використанням системи Moodle, Office 365 за погодженням із 

керівником курсу. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем 

знання та набуті уміння й навички, а саме:  

– за роботу на навчальних заняттях;  

– за виконання підсумкових контрольних робіт; 

– за виконання завдань самостійної роботи. 

Під час проведення підсумкових контрольних робіт передбачене оцінювання 

результатів навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 

модуля. Передбачено 2 підсумкові контрольні роботи, які можуть проводитися у формі:  

− письмового тестування;  

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle);  

− письмових відповідей на теоретичні питання; 

– розв’язування практичних завдань. 

Підсумкові контрольні роботи можуть бути проведені в синхронному режимі (як 

аудиторна контрольна робота) або асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи 

Moodle).  

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

підсумкових контрольних робіт. 

Політика викладача щодо зарахування результатів формальної, неформальної та 

інформальної освіти. Результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної 

та/або інформальної освіти, визнаються у ВНУ імені Лесі Українки на основі Положення про 

визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній т/або інформальній 

освіті у ВНУ імені Лесі українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-

02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_ navchannia_formalnii.pdf). 

Визнання результатів навчання, отриманих у формальній освіті, можливе: під час 

переведення студента з іншого навчального закладу; під час поновлення студента на 

навчання до ВНУ імені Лесі Українки; за результатами навчання в рамках програм 

академічної мобільності, програм «Подвійний диплом»; за результатами навчання, 

здобутими з використанням елементів дуальної освіти; під час здобуття студентом ступеня 

вищої освіти у двох і більше навчальних закладах або ОПП. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 

визнаються шляхом валідації. 

Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, 

які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту 

загалом, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, контрольній 

роботі тощо, які передбачені програмою (силабусом) навчальної дисципліни. 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній 

та інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, 

семінари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-

школи, тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у 

наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної 

дисципліни, навчання на таких платформах як: Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_%20%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_%20%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_%20navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_%20navchannia_formalnii.pdf


та інших) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів,  

передбачених ОПП. У межах навчального року на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти – не більше ніж 5 кредитів. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 

відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або 

першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність непідтвердження здобувачем 

результатів такого навчання. 

Політика щодо академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Списування під виконання практичних завдань, 

індивідуальної самостійної роботи студента та підготовки презентацій, заборонені. 

Вимоги до академічної доброчесності визначаються Положенням про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки 

(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennya-pro-zapobigannya-plagiatu.pdf). 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Терміни виконання практичних робіт, 

самостійної роботи викладач повідомляє на перших заняттях з дисципліни або прописує на 

інтернет-платформі курсу. Письмові роботи, які виконуватимуться з порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Терміни ліквідації академічної 

заборгованості визначає розклад заліково-екзаменаційної сесії. 

 

V. Підсумковий контроль 

 

Форма підсумкового семестрового контролю – залік. 

Якщо студент успішно виконав запропоновані викладачем завдання й отримав 

підсумкову семестрову оцінку не меншу, ніж 60 балів, то за згодою студента вона може бути 

зарахована як підсумкова оцінка з навчальної дисципліни. У випадку незадовільної 

підсумкової семестрової оцінки, або за бажанням підвищити рейтинг, студент може добрати 

бали на заліку, виконавши певний вид робіт (здати одну із тем, перездати якусь тему, 

виконати практичні завдання, написати підсумковий тест). 

 

VI. Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах  Лінгвістична оцінка 

90 – 100 

Зараховано 

82 – 89 

75 – 81 

67 – 74 

60 – 66 

1 – 59 
Незараховано 

(необхідне перескладання) 

 

VІI. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

Основна 

1. Бенько М. М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підруч. 

Київ : В-во Ліра-К, 2021. 560 с.  

2. Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : 

монографія. Київ : КНЕУ, 2012. 305 с.  

3. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : 

монографія / за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. 276 с. 

4. Утенкова К. О. Концептуальні засади обліково-аналітичного забезпечення 

управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора. Агросвіт. 2020. № 16. С. 32–

https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennya-pro-zapobigannya-plagiatu.pdf


41. DOI: 10.32702/2306&6792.2020.16.32 

5. Штангрет А. М. Процес здійснення обліково-аналітичного забезпечення управління 

економічною безпекою підприємства. Наукові записки Української академії друкарства. 

Серія : Економічні науки. 2015. №2. С. 15–22. 

6. Leveson І. Economic Security: A Guide for an Age of Insecurity / Universe. 2011. 654 р. 

 

Додаткова 

7. Безродна Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: 

визначення сутності поняття. URL: 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/523/8/bezrodna.pdf (дата звернення: 

20.08.2021). 

8. Грицишен Д. О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною 

безпекою промислових підприємств : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2015. 540 с. 

9. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / 

[В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с. 

10. Ліпич Л. Г., Хілуха О. А., Кушнір М. А., Скорук О. В. Стратегія управління 

безпекою підприємства в контексті галузевих загроз. Економічний часопис 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. Том 4 №16. 

С. 41–49. (https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-04-41-49). 

11. Роговий А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах 

циклічності економіки : монографія. Київ : Кондор, 2017. 376 с. 

12. Скорук О. В. Економіко-математичне моделювання у реалізації стратегії 

економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Економічні науки». 2016. № 16/2016. С. 70–72. 

13. Скорук О. В. Реалізація стратегії економічної безпеки підприємства. Глобальні та 

національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 498–503. URL: http://global-

national.in.ua/issue-11-2016 (дата звернення: 20.08.2021). 

14. Economic Security: Neglected Dimension of Security / Center for Strategic 

Conferencing, Institute for National Strategic Studies. Defense University, Washington, D. C. 2011. 

130 p. 

15. Burlan S. A., Katkova N. V. Accounting and Analytical Support for Economic Security 

in Today’s Business Environment. Проблеми економіки. 2019. №1. C. 184–190. 

DOI: 10.32983/2222-0712-2019-1-184-190). 

16. Lipych L., Skoruk O. Providing financial and economic security of the enterprise in the 

conditions of development of the digital economy. Економічний часопис Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, 

Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 3. С. 106–113 

(https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-03-106-113. 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/523/8/bezrodna.pdf
https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-04-41-49
http://global-national.in.ua/issue-11-2016
http://global-national.in.ua/issue-11-2016
https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-03-106-113

