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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

формування системи знань з підготовки та використання обліково-

аналітичноїї інформації як основи забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 8 год., практичні заняття 4год., 

самостійна робота 108 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист виконаних практичних 

завдань та завдань для самостійної роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

Підсумковий контроль: залік 

Базові знання  Наявність ґрунтовних  знань з дисциплін бакалаврської підготовки 

Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати 

навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 

ПР04. Організовувати, розвивати, 

моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з 

урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання. 

 

 

ПР06. Визначати інформаційні потреби 

користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації 

 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати 

фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень, 

використовуючи сучасні методики аналізу 

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи 

до інформаційного забезпечення системи 

контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та 

органів державного сектору з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки 

задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та 

інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування 

ПР20. Ідентифікувати та аналізувати 

чинники внутрішнього та зовнішнього 

середовища, які впливають на реалізацію 

стратегії суб’єктів господарювання в 

Україні на світі. Створювати аналітичне 

підґрунтя для визначення економічної 

поведінки та оцінки рівня досягнення 

стратегічних цілей підприємства (в тому 

числі міжнародних корпорацій) 

 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК04. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів) 

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.  

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності з  

вимогами менеджменту підприємства.  

СК05. Здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації.  

СК07. Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та впроваджувати сучасні 

методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту підприємства 

та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з 

метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, 

організації та практики обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 



Модуль1.Теоретико-методологічні засади обліково-аналітичного забезпечення управління 

економічною безпекою підприємства 

Тема 1.Теоретичний 

базис формування 

економічної безпеки 

підприємства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

й 

Підготувати повідомлення з наступних 

питань :  

1. Концептуальні погляди на зміст 

поняття «Економічна безпека» та роль 

системи обліку у її забезпеченні 

2. Наслідки застосування 

професійного судження  у практичній 

діяльності суб’єктів господарювання. 

3. Ефективність системи 

бухгалтерського обліку на підприємстві в 

контексті економічної безпеки 

Тема 2 .Методологія 

управління 

економічною 

безпекою 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1.Визначати центри виникнення небезпек, 

загроз і ризиків базового підприємства ( за 

темою магістерського дослідження) 

2.Сформулювати завдання аналізу і 

прогнозування банкрутства підприємств з 

позиції економічної безпеки 

3.Виявити професійні компетенції, над 

набуттям яких ви повинні як найактивніше 

попрацювати протягом опанування змісту 

цієї дисципліни. 

Тема 3. Формування 

стратегії економічної 

безпеки в обліково-

аналітичній системі 

підприємства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1.Сформулювати завдання обліково-

аналітичної системи підприємства у 

контексті забезпечення його економічної 

безпеки бухгалтерського обліку. 

2.Проілюструвати організаційну структуру  

підприємства та прокоментувати поля 

взаємодії бухгалтерії з іншими 

підрозділами. 

3.Підібрати для використання у подальших 

дискусіях з цієї дисципліни наявні на 

підприємстві, що обрано для 

магістерського дослідження, форми 

фінансової, управлінської та статистичної 

звітності. 

4.Дослідити підходи до забезпечення 

захисту обліково-аналітичної інформації 

5.Підготувати повідомлення на тему : 

«Методологія організації обліково-

аналітичної діяльності у системі обліково-

аналітичного забезпечення економічної 

безпеки підприємства» 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль1.Теоретико-методологічні засади обліково-аналітичного забезпечення управління 

економічною безпекою підприємства 

Модуль 2.Обліково-аналітична інформація у реалізації заходів економічної безпеки 

підприємства 

Тема 4 Забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

підсистемою 

фінансового обліку. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

1.Користуючись сучасними джерелами 

інформації, описати  систему ризиків в 

фінансовому та податковому обліку 

підприємства.  

2.Провести аналіз понять «ризик», 

«інформаційний ризик», « фінансові 

ризики». 

3. Підготувати повідомлення «Аутсорсинг 

як спосіб  мінімізації бухгалтерських 

ризиків», « Обліково-аналітичне 

забезпечення економічної безпеки 

звичайної діяльності підприємства» 

Тема 5 Забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства  

підсистемою 

управлінського обліку 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування; 

 

1.Дослідити  сучасні моделі організації 

управлінського обліку за доступними 

джерелами інформації. 

2.Сформулювати завдання управлінського 

обліку для досягнення тактичних та 

стратегічних цілей управління 

економічною безпекою базового 

підприємства 

3.Узагальнити методи , що 

використовуються для забезпечення 

найбільш ефективного використання 

ресурсів для запобігання загроз. 

4.Пояснити можливості використання 

системи збалансованих показників для 

цілей подальшого розвитку підприємства 

5.Підготувати повідомлення на тему : 

«Обліково-аналітичне забезпечення 

ефективності використання потенціалу 

підприємства» 

Тема 6 .Аналіз 

потенційних загроз 

економічній безпеці 

підприємства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

1.Дослідити систему методів оцінки 

економічної безпеки та апробувати їх за 

матеріалами конкретного підприємства  

2.Провести статистичний аналіз галузі, до 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль1.Теоретико-методологічні засади обліково-аналітичного забезпечення управління 

економічною безпекою підприємства 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

якої відноситься базове підприємство 

3.Провести аналіз та здійснити оцінку 

конкурентоспроможності базового 

підприємства 

завдання аналізу і прогнозування 

банкрутства підприємств із позиції 

економічної безпеки 

4.Підготувати повідомлення на тему 

«Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки ділової репутації 

підприємства», « Інноваційна діяльність у 

системі обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства» 

Тема 7. Оцінка рівня 

економічної безпеки 

підприємства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна модульна 

робота 

1.Формалізувати управлінські рішення, 

що приймаються на основі інформації 

обліку і звітності підприємства, за 

матеріалами якого виконується дипломна 

робот,щодо забезпечення економічної 

безпеки 

2.Визначити, чи повною мірою 

реалізується інформаційний потенціал 

обліку, аналізу та внутрішнього контролю 

системою управління для цілей 

забезпечення економічної безпеки.  

3.Підготувати повідомлення на тему : 

«Оцінка та її роль в інтерпретації 

показників звітності для потреб 

управління економічною безпекою 

підприємства». 

4. Дослідити фактори впливу на 

економічну безпеку базового 

підприємства та сформулювати завдання 

удосконалення ситеми обліково-

аналітичного забезпечення в реалізації 

заходів її забезпечення 

Тема 8 Інформаційні 

технології обробки 

даних у системі 

обліково-

аналітичного 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна модульна 

робота 

1.Дослідити використання інформаційних 

технологій в обліково-аналітичному 

процесі обробки даних базового 

підприємства . 

2.Дослідити використання інформаційних 

технологій у процедурах обробки 

обліково-аналітичних даних 

 

 



Інформаційні джерела 

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

/ М.М. Бенько. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 560 с. 

2. Василішин С. І. Концептуальні засади функціонування обліково-аналітичного забезпечення 

управління економічною безпекою підприємств / С.І. Василішин // Облік  і фінанси.  2020.  № 3 

(89). С. 12 -21. 

3. Василішин С. І. Теоретичні засади розвитку місії та платоспроможності інституту 

бухгалтерського обліку в контексті управління економічною безпекою підприємств / С.І. Василішин // 

Облік і фінанси.  2020.  № 1 (87).  С. 20 - 27. 

4. Данілова  Е. І. Концепція системного підходу до управління економічною безпекою 

підприємства: монографія. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2020. 342 ст. 

5. Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною 

безпекою в умовах діджиталізації,зб. Матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф Харків, 12–13 

листопада 2020 р. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. міськрада, Ін-т 

конкурент. розвідки (Германія) [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 230 с 

6. Карпенко О. В Облік як ціннісний ресурс для задоволення соціально-екологічних проєктів 

стейкхолдерів / О. В. Карпенко,І.Й.Плікус, Г. О. Соболь  // Корпоративна соціально-екологічна 

відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку : монографія / за заг. ред. І. О. 

Макаренко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – С. 48-57  

7. Карпенко О. В . Плікус І.Й.Цінність освіти для професійного становлення, економічного 

зростання та безпеки / Траєкторії формування національної інноваційної стратегії забезпечення 

економічної безпеки України: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. С. Захаркіної. Суми : 

Сумський державний університет, 2020.  С.-70-78. 

8. Карпенко О. В. Становлення і розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні у 

дзеркалі світового визнання / О. В. Карпенко, Г. О. Соболь  // Інформаційно-методичне забезпечення 

функціонування соціально-економічних систем різного рівня: колективна монографія. / за заг. ред. д-

ра економ. наук, проф. О.К. Єлісєєва. – Д.: ЛІРА, 2018. – 309 с. – с. 194–211 

9. Конспект лекцій для студентів з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки підприємств» денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 

ступінь магістр» / укладачі: Топоркова О.В., Акімова Н.С. – Х.: ХДУХТ, 2019. – 121 с. 

10. Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства : монографія / [В.В. 

Немченко, Л.В. Іванченкова, Н.М. Купріна, Г.О.Ткачук та ін.] ; за заг. ред. доктора екон. наук, проф. 

В.В.Немченко ;Одеська національна академія харчовихтехнологій. – Одеса :Фенікс, 2016. – 352 с. 

11. Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства: монографія / [В.В.Немченко, Трішин Ф.А., Іванченкова Л.В., Ткачук Г.О. та ін.] : за заг. 

ред. доктора екон. наук, проф. В.В.Немченко; Одеська національна академія харчових технологій. – 

Одеса: Фенікс, 2015. – 360 с. 

12www.zakon.rada.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України 

www. buhgalter911.com – інформаційний портал у сфері бухгалтерського та податкового обліку 

13www.buhgalteria.com.ua – веб-сайт газети української бухгалтерії «Бухгалтерія» 

14www.dtkt.com.ua – офіційний веб-сайт газети «Дебет-Кредит» 

14www.minfin.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України 

16www.minrd.gov.ua – офіційний веб-сайт Державної фіскальної службиУкраїни 

17www.sau-apu.org.ua – офіційний веб-сайт Аудиторської палати та Спілки аудиторів України 

18http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2767 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного 

викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних 

робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за 

погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (2 бали); захист виконаних практичних 

завдань та завдань для самостійної роботи (6 балів), тестування ( 6 балів); 

поточна модульна робота (6 балів) 

20 

Модуль 2 (теми 4-8): відвідування занять (2 бали); захист виконаних практичних 

завдань та завдань для самостійної роботи (12 балів); тестування ( 12 балів); 

поточна модульна робота (14 балів) 

40 

Виконання тестів вихідного контролю 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

 


