АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗЕПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА»
Наявність значної кількості загроз для стійкого та ефективного
функціонування кожного підприємства потребує удосконалення наявних та
розроблення нових механізмів гарантування економічної безпеки на
мікрорівні. Ключовими на сьогодні, відповідно до високого рівня
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підприємства. Ядром інформаційного забезпечення має стати обліковоаналітичне забезпечення, яке передбачатиме формування обліковоаналітичної інформації внаслідок збору та обробки зовнішньої та
внутрішньої інформації, для розроблення на її основі тактичних та
стратегічних завдань в управлінні економічною безпекою підприємства.
Основою обліково-аналітичного забезпечення є інформація, тобто
сукупність відомостей про внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства,
яку використовують для оцінки й аналізу економічних явищ та процесів для
розроблення і прийняття управлінських рішень. Слід зауважити, що
управління економічною безпекою підприємства — це неперервний процес
отримання інформації про рівень безпеки та ймовірність виникнення та
розвитку викликів, загроз і ризиків з подальшим напрацюванням адекватних
до ситуації управлінських рішень. Відповідно до цього, обліково-аналітична
інформація має відповідати таким вимогам:
- чітко та достовірно відображати в зовнішній та внутрішній звітності всі
господарські операції, що здійснюються на підприємстві;
- подавати суб’єктам безпеки інформацію про поточний рівень
економічної безпеки шляхом розрахунку найважливіших якісних та
кількісних показників;
- виявляти, ідентифікувати та відстежувати розвиток внутрішніх та
зовнішніх викликів, ризиків та загроз;
- протидіяти промисловому шпигунству та витоку конфіденційної
інформації;
- формувати інформаційну базу для прийняття рішень у процесі
управління економічною безпекою підприємства.
Все вище сказане є підтвердженням необхідності вивчення дисципліни
«Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», та
дозволило визначити структуру її програми.
Мета викладання навчальної дисципліни - формування у фахівців з

безпеки фундаментальних знань та професійних навичок по організації
систем безпеки на підприємствах України.
Завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення управлінців з
фінансово- економічної безпеки з особливостями розробки та управління
системами безпеки при здійсненні економічної діяльності підприємством з
питань:
 загрози фінансово-економічної безпеки підприємств України в
умовах глобалізації світової економіки.
 організація
комплексної
системи
забезпечення
фінансовоекономічної безпеки підприємства.
 розробка та управління реалізацією стратегії фінансово-економічної
безпеки підприємства, як складової його загальної стратегії розвитку.
 моніторинг
ефективності забезпечення фінансово-економічної
безпеки підприємства.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
-методи вивчення процесів, що відбуваються у зовнішньому
середовищі установи, організації, підприємства
-класифікацію ризиків фінансово-економічної діяльності установи,
організації, підприємства.
-техніку моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів
управлінської діяльності щодо забезпечення економічної безпеки
установи, організації, підприємства
-принципи організації та функціонування системи обліковоаналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств, установ,
організацій
-вимоги до професійних якостей та зміст діяльності аналітика з
обліково-економічного забезпечення економічної безпеки підприємства
вміти:
 аналізувати загрози фінансово-економічної безпеки підприємств
України в умовах глобалізації світової економіки
 організувати
комплексну системи забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприємства
 розробляти та управляти стратегією фінансово-економічної безпеки
підприємства, як складовою загальної стратегії розвитку
 здійснювати
моніторинг ефективності забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприємства
 визначати
систему оцінювання та організовувати

системи
безпеки на підприємстві
 розробляти систему оцінювання заходів щодо протидії загрозам та
ризикам діяльності установи, організації, підприємства

