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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни: “ Обліково-аналітичне забезпечення 
функціонування системи економічної безпеки на підприємстві”___________________________ 
  
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки:  магістр________________ 
                                                                                                                                                                     
спеціальності: 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», спеціалізація  
2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки»________________________________  
навчальним планом передбачені професійне спрямування   Управління фінансово-
економічною безпекою_____________________________________________________________ 
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  сучасні загрози фінансово – економічної 
безпеки підприємств України в умовах глобалізації світової економіки та організація 
комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Управління 
стратегією фінансово-економічної безпеки, як складової загальної стратегії  розвитку 
підприємства. 

Міждисциплінарні зв’язки: 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
 Теорія безпеки соціальних систем Комплексне забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства  Інформаційно-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування  у фахівців з 
безпекифундаментальнихзнань та професійнихнавичок по організації систем безпеки на 
підприємствахУкраїни.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення управлінців з 
фінансово-економічної безпеки з особливостями розробки та управління системами безпеки 
при здійсненні економічної діяльності підприємством з питань: 

− Загрози фінансово-економічної безпеки підприємств України в умовах глобалізації 
світової економіки. 

− Організація комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 

− Розробка та управління реалізацією стратегії фінансово-економічної безпеки 
підприємства, як складової його загальної стратегії розвитку. 

− Моніторинг ефективності забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
− методи вивчення процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі установи, 

організації, підприємства 

− класифікацію ризиків фінансово-економічної діяльності установи, організації, 
підприємства. 

− техніку моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів управлінської 
діяльності щодо забезпечення економічної безпеки установи, організації, підприємства 
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− принципи організації та функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення  
економічної безпеки підприємств, установ, організацій 

− вимоги до професійних якостей та зміст діяльності аналітика з обліково-економічного 
забезпечення економічної безпеки підприємства 

вміти: 

− аналізувати загрози фінансово-економічної безпеки підприємств України в умовах 
глобалізації світової економіки 

− організувати комплексну системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства 

− розробляти та управляти стратегією фінансово-економічної безпеки підприємства, 
як складовою   загальної стратегії розвитку 

− здійснювати моніторинг ефективності забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства 

− визначати систему оцінювання та організовувати системи безпеки на 
підприємстві 

− розробляти систему оцінювання заходів щодо протидії загрозам та ризикам 
діяльності установи, організації, підприємства. 

мати  компетентності  : 

Професійно важливі якості:  

 Познавальні: професіона пам'ять , професіоне мислення. 
Діяльнісні: професійна мобільність   і культура праці, професійна  поведінка, делова 
этика, володіння інформаційними технологіями. 
Саморозвиток: узагальнення досвіду и спрямування до професійного росту. 

Професійна діяльність: 
 Здатність  виявляти та аналізувати фактори зовнішніх та внутрішніх загроз та ризиків. 
Здатність аналізувати система оцінювання заходів щодо протидії загрозам та ризикам 

діяльності установи, організації, підприємства. 
Здатність оцінювати рівень загроз діяльності установи, організації, підприємства. 
Здатність здійснювати бюджетний контроль та аналіз ефективності діяльності 

суб’єктів господарської діяльності. 
Здатність організовувати обліково-аналітичного забезпечення  економічної безпеки 

суб’єктів господарської діяльності. 
Здатність організовувати  діяльність в системі забезпечення функціонування системи 

економічної безпеки суб’єктів господарювання. 
Здатність використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній діяльності. 

Основні надпрофесійні компетенції аналітика з питань економічної безпеки: 
Соціальні: Готовність до співробітництва і міжособистої взаємодії. Наявність 

комунікабельної культи, культурної мови. 
Особистнісні: Вміння працювати з потоком інформації, виділення з неї основної і 

другорядної. Об’єктивність у судженнях, правова культура, порядочність, чесність.   
Здатність до самостійної діяльності в умовах невизначеності, здатність адаптації в нових 
умовах діяльності. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 2. Обліково-аналітичне забезпечення  функціонування системи економічної 
безпеки на підприємстві. 

Змістовий модуль 2.1. Організація та функціонування системи обліково-
аналітичного забезпечення  економічної безпеки підприємства. 



5 
 

Тема 2.1.1. Принципи організації та функціонування системи обліково-аналітичного 
забезпечення  економічної безпеки підприємств, установ, організацій. 

Тема 2.1.2. Організація обліково-аналітичного забезпечення  економічної безпеки 
суб’єктів господарської діяльності. 

Тема 2.1.3. Обліково-аналітична діяльність в системі забезпечення функціонування 
системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. 

Тема 2.1.4. Обліково-аналітична інформація в структурі забезпечення функціонування 
системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. 

Змістовий модуль 2.2. Використання сучасних методик обліку і аналізу при 
формуванні механізму обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки на 
підприємстві. 

Тема 2.2.1. Підсистема обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки 
підприємства. 

Тема 2.2.2. Використання сучасних методик обліку і аналізу при забезпеченні 
функціонування системи економічної безпеки господарської діяльності. 

Тема 2.2.3. Механізм обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи 
економічної безпеки підприємства. 

Тема 2.2.4. Вимоги до професійних якостей та зміст діяльності аналітика з обліково-
економічного забезпечення економічної безпеки підприємства. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __108_____ годин(и) ____3____ кредитів ЄКТС. 

Індивідуальне завдання: Розрахунково-графічне завдання для студентів денної форми 
навчання.  
 

 
3. Рекомендована література 

 
1. Білоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної 

безпеки підприємства: монографія. К.: Дорадо-Друк, 2010. – 432с. 
2. Васин С.М., Шутов В.С.Управление рисками на предприятии: учебное пособие .- М.: 

КНОРУС, 2010. – 304с.   
3. Гончаренко Л.П., Куценко Е.С. -  Управление безопасностю: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 272с. 
4. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – Х.: ХНАМГ, 2013. –  288с. 
5. Бланк И.А.  Управление финансовой безопасностью пред приятия К.:  Эльга,  Ника-

Центр, 2004. – 784 с. 
6. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 

2001. — 334 с, іл. 
7. Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы.- 3-е узд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 

2003. –  352с. 
8. Яскевич В.И. Секьюрити: Организационные основы безопасности фирмы. – М.: Ось-89, 

2009. – 368с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  екзамен 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  поточні тестові завдання, екзаменаційні білети, 
задачі. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Програма навчальної дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на 
підприємстві напряму   підготовки «Специфічні категорії»,  спеціальність 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою», спеціалізація  2414.2 «Професіонал з 
фінансово-економічної безпеки» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.   Предметом 
вивчення  навчальної дисципліни  є  сучасні загрози фінансово – економічної безпеки 
підприємств України в умовах глобалізації світової економіки та організація комплексної 
системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Управління стратегією 
фінансово-економічної безпеки, як складової загальної стратегії  розвитку підприємства.                                                                                                                        
Програма навчальної дисципліни містить модуль «Обліково-аналітичне забезпечення  
функціонування системи економічної безпеки на підприємстві» 
 

ABSTRACT (ANNOTATION) 
 

Syllabus of the academic discipline  Accounting and analytical  support of economic security of 
enterprise  training area «Specific categories »,  specialty  8.18010014 «Management of financial and 
economic security», specialization   2414.2  "Professional financial and economic security"    and 
curriculum approved HNUUE in  2014. Subject of the discipline are modern threats of financial and 
economic security of Ukrainian enterprises in a globalizing world economic and organization of a 
comprehensive system of the financial and economic security support.  The aim of academic 
discipline  is to build up in security professionals the fundamental knowledge and skills  of security 
system organization in the Ukrainian enterprises. Academic discipline include:   Accounting and 
analytical support of functioning of the system of enterprise's economic security. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Программа учебной дисциплины Учетно-аналитическое обеспечение экономической 
безопасности на предприятии направления подготовки «Специфические категории», 
специальность 8.18010014 «Управление финансово-экономической безопасностью», 
специализация 2414.2 «Профессионал по финансово-экономической безопасности» 
образовательно-квалификационного уровня магистр. Предметом изучения дисциплины 
являются современные угрозы финансово-экономической безопасности предприятий 
Украины в условиях глобализации мировой экономики и организация комплексной системы 
обеспечения финансово-экономической безопасности  предприятия. Управление стратегией 
финансово-экономической безопасности, как составляющей общей стратегии развития 
предприятия. Программа учебной дисциплины содержит модуль «Учетно-аналитическое 
обеспечение функционирования системы учетно-аналитического обеспечения 
функционирования системы экономической безопасности на предприятии». 
 

 

 


