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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
Для магістрів – 1 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Студентам Економіко-гуманітарного факультету 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними 
явищами та процесами. Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 
розуміння предметної області і професії менеджера. Навички використання 
інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізування та 
використання інформації з різних джерел. 
Результати навчання. Демонструвати навички виявлення проблеми та 
обґрунтування управлінських рішень. Описувати зміст функціональних сфер 
діяльності організації. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 
ефективності функціонування та розвитку системи фінансово-економічної безпеки 
організації. Застосовувати термінологію та виявляти основні ризики, небезпеки та 
виклики в діяльності підприємств, організацій, установ. Описувати причинно-
наслідкові та просторово-часові зв’язки в сфері. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 
«Теорія управління безпекою соціальних систем», «Організація і управління 
майновою та особистою безпекою підприємця», «Професійна психологія» 

Основні теми дисципліни 

16 годин лекцій та 16 годин практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Методи вивчення процесів що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі установ, організацій, підприємства, Тема 2. Оцінка заходів щодо протидії 
ризикам, Тема 3. Управлінська діяльність у сфері забезпечення економічної безпеки 
на підприємстві, Тема 4. Концепція протедій управління ризиками, Тема 5. 
Організація обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної 
безпеки, Тема 6. Обліково-аналітична діяльність та інформація в структурі 
забезпечення системи економічної безпеки, Тема 7. Сучасні методики обліку та 
аналізу при забезпеченні функціонування системи економічної безпеки, Тема 8. 
Поняття та механізм створення адаптивної системи економічної  безпеки підприємств 

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Сутність економічної безпеки та складові її забезпечення, ПЗ 2. Обліково-
аналітична інформація в структурі забезпечення функціонування системи економічної 
безпеки суб’єктів господарської діяльності, ПЗ 3. Обліково-аналітична діяльність в 
системі забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів 
господарської діяльності, ПЗ 4. Оцінювання досягнутого рівня безпеки у розрізі 
окремих напрямів забезпечення безпеки, ПЗ 5. Основні загрози системи обліку на 
підприємстві та заходи їх нейтралізації в системі економічної безпеки підприємства, 
ПЗ 6. Принципи організації та функціонування системи обліково-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки підприємств, установ, організацій, ПЗ 7. 
Організація обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів 
господарської діяльності, ПЗ 8. Підсистема обліково-аналітичного забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

Мова викладання Українська 
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