
1. Назва модуля: Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 
підприємства  

2. Код модуля: ФОЕБ_8_ПП.04_3 
3. Тип модуля: обов’язковий  
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 30 (лекції - 14 год, практичні - 16 год.) 
6. Лектор: Демченко Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, 

доцент 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: основні поняття, форми і принципи обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки підприємства, нормативно-правові документи, 
які регламентують це забезпечення, принципи організації, методи і способи його 
здійснення; 

уміти: проводити моніторинг та аналіз факторів зовнішніх і внутрішніх 
загроз та ризиків, визначати фактори внутрішнього середовища, що впливають на 
стан фінансово-економічної безпеки  установи, організації та підприємства, 
визначати систему оцінювання заходів із протидії загрозам та ризикам діяльності, 
застосовувати техніку моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів 
управлінської діяльності, організовувати обліково-аналітичне забезпечення 
функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
           пререквізити: фінансовий облік, економічний аналіз 
           кореквізити: економічна безпека підприємства, аудит 
10. Зміст модуля:  
Сутність внутрішніх та зовнішніх ризиків, їх вплив на діяльність 

підприємства, установи, організації. Класифікація ризиків фінансово-економічної 
діяльності установи, організації, підприємства. Раціональність у сфері 
управлінської діяльності із забезпечення економічної безпеки установи, організації, 
підприємства. Суть та значення господарського обліку у сферах діяльності. 
Сутність, задачі і функції управлінського обліку. Суть та значення аудиту в 
діяльності підприємства, установи, організації. Користувачі аудиторської звітності. 
Принципи організації та функціонування системи обліково-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки підприємства, установи, організації. 

11. Рекомендована література: 
1. Аудит: Навчальний посібник / Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова, О.О. Вороніна 

– Харків, Вид-во ХНЕУ, 2010. – 336 с. 
2. Тітаренко Г. Б. Методичні підходи для побудови обліково-аналітичної 

системи з використанням експертних оцінок / Г. Б. Тітаренко, М. Д. Корінько 
// Облік і фінанси АПК. — 2010. — № 4. — С. 66–69. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (80%) - усне опитування,  індивідуальне навчально-
дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні і практичні питання) 
14. Мова навчання: українська. 


