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Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань щодо обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки; вміти 
застосовувати інноваційні підходи до здійснення обліково-аналітичної діяльності з економічної 
безпеки; дослідити вплив ризиків підприємницької діяльності на економічну безпеку підприємства, а 
також розкрити роль бухгалтерського обліку як інструмента управління ними; визначити напрями 
економічної політики підприємства в частині управління професійним ризиком бухгалтера в системі 
економічної безпеки підприємства.

Зміст навчальної дисципліни. Поняття та основні категорії економічної безпеки. Організація 
та функціонування системи обліковоаналітичного забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Обліково-аналітична інформація в системі економічної безпеки підприємства 
Сучасні методики обліку та їхнє використання при забезпеченні економічної безпеки 

господарської діяльності. Звітність як інформаційна база обліково-аналітичного забезпечення 
економічної безпеки підприємств

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  14 год., самостійна 
робота -  60год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 1 семестр.
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