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«Облік в системі економічної безпеки» 

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. Навчальна дисципліна 

«Облік в системі економічної безпеки» присвячена дослідженню принципів, методів, 

форм та прийомів збору, оцінювання достовірності, узагальнення та аналізу  інформації 

про внутрішні бізнес-процеси і зовнішнє середовище підприємства з метою 

інформаційного забезпечення  потреб  корпоративної безпеки суб’єктів господарювання. 

Вона інтегрує базові поняття та прийоми загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін 

таких, як: «Фінанси», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Організація 

бухгалтерського обліку», «Звітність підприємств», «Менеджмент» та інших. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – полягає у  виробленні загальних та 

спеціальних компетенцій з питань бухгалтерського обліку для формування облікових 

даних, що виступають інформаційним підґрунтям для діагностування  загроз  безпечній 

діяльності і сталому розвитку підприємства та оцінювання його конкурентних переваг 

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач 

вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. Після вивчення дисципліни 

здобувач повинен: 

- знати: концепції формування облікової системи підприємства в контексті 

безпеко-орієнтовного управління; методичний інструментарій обліку в управлінні 

загрозами внутрішнього та зовнішнього середовища, методологічні основи 

формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень щодо 

підвищення рівня фінансової стійкості та ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання з урахуванням впливу невизначеності та  ризиків. 

- вміти:  формувати показники фінансової звітності та здійснювати їх подальший аналіз 

з метою ідентифікації ризиків підприємницької діяльності та  вибору політики щодо  

управління ними; аргументувати вибір облікових моделей в безпеко-орієнтовному 

управлінні компанією; обґрунтовувати вибір методичного інструментарію для 

оцінювання впливу ризиків підприємницької діяльності на фінансовий стан 

підприємства; застосовувати методичні та технічні прийоми аналізу беззбитковості та 

факторного аналізу при оцінюванні чутливості операційного прибутку до факторів 

ризику. 

3. Сфера реалізації набутих компетентностей. Знання, отримані здобувачами 

після вивчення даної навчальної дисципліни є основою  для здійснення практичної 

діяльності  у сфері корпоративної безпеки реального та фінансового секторів 

економіки, антикризового менеджменту, антикорупційного аудиту, фінансового 

контролінгу, ризик-менеджменту, бізнес-консалтингу. 

4. Зміст навчальної дисципліни за темами. 

Тема 1. Теоретичні основи формування системи економічної безпеки підприємства  

Тема 2. Роль облікової системи у забезпеченні потреб економічної безпеки  

Тема 3. Звітність як головне інформаційне джерело оцінювання стану економічної  безпеки 

підприємства 

Тема 4.  Безпеко-орієнтовні концепції управлінського  обліку  

Тема 5.  Аналіз беззбитковості як інструмент  управління ризиками підприємницької 

діяльності   

Тема 6. Бюджетний контроль та аналіз при прийнятті рішень у сфері безпеки  



Тема 7.  Використання обліково-аналітичної інформації для оцінки стану економічної 

безпеки підприємства  

Тема 8. Удосконалення організації обліку з метою  підвищення стану економічної 

безпеки підприємства. 

            5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти. Гнилицька Лариса Володимирівна, д.е.н., 

професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, larisakneu@ukr.net 
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