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Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна є логічним продовженням таких дисциплін як 

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», 

«Економіка підприємства», «Фінансовий аналіз», «Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством». 

Що буде вивчатися Теоретичні основи економічної безпеки підприємства. Система 

управління економічною безпекою підприємства. Оцінка стану 

економічної безпеки підприємства. Теоретичні основи організації 

обліково-аналітичного забезпечення. Обліково-аналітична діяльність в 

системі забезпечення функціонування системи економічної безпеки 

суб’єктів господарської діяльності. Методичне забезпечення 

оцінювально-аналітичної системи економічної безпеки підприємства. 

Діагностика як інструмент обліково-аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємства. Вимоги до професійних якостей та 

зміст діяльності аналітика з обліково-аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємства 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

В умовах загострення економічної кризи, що поставила на межу 

виживання ряд підприємств, які ще донедавна вважалися успішними й 

стабільно функціонуючими, питання про економічну безпеку набуло 

особливої актуальності. Для успішного управління економічною 

безпекою підприємства необхідна ефективна система обліково-

аналітичного забезпечення, яка здатна забезпечувати компроміс між 

інтересами розвитку підприємства, наявністю достатнього рівня 

грошових коштів і забезпеченням платоспроможності підприємства.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після завершення вивчення дисципліни студенти зможуть аналізувати 

загрози економічної безпеки підприємств України в умовах глобалізації 

світової економіки; організувати комплексну систему забезпечення 

економічної безпеки підприємства; розробляти та управляти стратегією 



економічної безпеки підприємства, як складовою загальної стратегії 

розвитку; здійснювати моніторинг ефективності забезпечення 

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. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з галузевим стандартом МОН України зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» Ви отримаєте такі компетентності: 

- загальні (ЗК) 

Здатність аналізувати загрози фінансово-економічної безпеки 

підприємств України в умовах глобалізації світової економіки.  

- фахові (ФК) 

Здатність розробити та впровадити стратегію фінансово-економічної 

безпеки підприємства, як складової його загальної стратегії розвитку. 

Уміння здійснювати моніторинг ефективності забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. 
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