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1. Мета і завдання дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Інформаційне та обліково-

аналітичне забезпечення управління економічною безпекою» є  формування 
системи теоретичних знань з організації інформаційної та обліково-аналітичної 
роботи у сфері забезпечення управління економічною безпекою підприємства, 
набуття практичних навичок з розробки рекомендацій щодо використання 
інформаційних ресурсів та обліково-аналітичної системи для виявлення загроз, 
зниження ризиків та прийняття управлінських рішень. 

 
Завдання дисципліни «Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення 

управління економічною безпекою» є:  
- формування компетентностей, важливих для застосування 

управлінських навичок у сфері управління економічною безпекою при 
розробці та реалізації стратегій, планів та програм розвитку, побудові та 
підтримці систем комунікацій, інформаційного й обліково-аналітичного 
забезпечення; 

- теоретична підготовка здобувачів з питань сутності та змісту 
інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою, в тому числі при організації економічної та 
конкурентної розвідок з метою мінімізації ризиків та загроз зовнішнього та 
внутрішнього середовища, внутрішніх та зовнішніх інструментів підтримки 
якості та ефективності інформаційного та обліково-аналітичного 
забезпечення управління економічної безпекою; 

- практична підготовка здобувачів  з питань використання  методів та 
прийомів оцінювання стану економічної безпеки та ефективності управління з 
використанням інструментів інформаційного та обліково-аналітичного 
забезпечення, застосування організаційних підходів щодо вибору 
організаційних структур та побудови ефективних систем інформаційного та 
обліково-аналітичного забезпечення в організації, в тому числі з метою 
протидії шахрайству, організації кадрового менеджменту персоналу у сфері 
інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення з урахуванням 
професійних етичних принципів; 

- практична підготовка здобувачів з питань використання інструментів 
зовнішньої підтримки якості інформаційного та обліково-аналітичного 
забезпечення  шляхом оволодіння знаннями та навичками організації 
ефективних комунікаційних зв’язків з суб’єктами експертної, консалтингової, 
аудиторської діяльності, використання результатів державного фінансового 
контролю та фінансового моніторингу під час інформаційного забезпечення 
стратегії зміцнення економічної безпеки організації.  

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати: 
Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
ЗКЗ. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.  
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  



ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 8. Здатність до критичного аналізу подій, явищ і процесів.  
ЗК 9. Здатність адаптуватися до нових ситуацій.  

 
Спеціальні компетентності 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 
та міжнародних стандартів.  
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 
якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани.  
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 
управління.  
СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.  
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 
ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.  
СК 13. Здатність до проведення оцінки стану фінансово-економічної безпеки 
підприємств.  
СК 17. Здатність застосовувати інструменти інформаційного та обліково-
аналітичного забезпечення управління економічною безпекою в умовах 
цифровізації економіки.  

 
Програмні результати навчання 

ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 
науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах;  
ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 
вирішення;  
ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 
системи для вирішення задач управління організацією;  
ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу);  
ПРН18. Застосовувати інструменти інформаційного та обліково-аналітичного 
забезпечення управління економічною безпекою, аналізу й оцінки ефективності 
управління в умовах цифровізації  

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 



4. Програма навчальної дисципліни 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Завдання 

1 Тема 1. Концептуальні засади інформаційного забезпечення управління економічною 
безпекою 

 Понятійно-категоріальний апарат в сфері інформації та інформаційного забезпечення 
управління економічної безпеки. Процес прийняття управлінських рішень в сфері економічної безпеки. 
Мета та завдання інформаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. 
Інформаційний вплив та його різновиди. Класифікація суб’єктів інформаційного забезпечення  процесу 
управління економічною безпекою підприємства. Визначення об’єктів інформаційного впливу. 
Інформаційно-забезпечувальна модель управління економічною безпекою підприємства. Нормативно-
правове регулювання інформаційного забезпечення економічної безпеки 

8 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

2 Тема 2. Забезпечення підприємства достовірною інформацією для безпекоорієнтованого 
управління 

Пошук інформації. Перелік джерел інформації для інформаційного забезпечення  економічної 
безпеки підприємства. Конфіденційна інформація. Особливості роботи з використанням відкритих 
джерел інформації. Систематизація інформації. Методика формування інформаційної бази. Порядок 
оформлення звітних матеріалів і презентації результатів інформаційного  забезпечення. Процедури 
доведення інформації до управлінського персоналу підприємства. Захист інформаційних ресурсів і 
власності підприємства від несанкціонованого доступу. Проблеми захисту та достовірності інформації. 
Організаційні заходи щодо захисту інформаційних ресурсів. Нормативно-правовий захист. Інженерно-
технічні засоби попередження несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів підприємства 

8 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

3 Понятійно-категоріальний апарат обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства.  

Обліково-аналітична інформація: класифікація, вимоги, якісні характеристики, принципи 
підготовки. Технологія формування обліково-аналітичної інформації та організація її потоків. Суть і 
місце обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. Обліково-аналітична 
система. Склад обліково-аналітичної системи підприємства, характеристика її структурних частин. 
Фінансова, статистична та управлінська звітність. Звіт про управління. Звітність про сталий розвиток, 
інтегрована звітність. Підприємства суспільного інтересу. Порядок подання та оприлюднення звітності 
підприємств. Інформаційні ресурси та спеціалізоване програмне забезпечення в сфері обліку та аналізу в 
умовах цифровізації. Інтеграція обліково-аналітичної системи в систему управління економічною 
безпекою. Об’єкти, предмет, функції та завдання обліково-аналітичного забезпечення. Процес та стадії 
обліково-аналітичного забезпечення. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства, її завдання та етапи. Принципи організації та механізм 
функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Концепція емпауерменту. 

16 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 



4 Тема 4. Шахрайство з управлінською, фінансовою та бухгалтерською інформацією та 
методи його виявлення  

Визначення шахрайства та помилок. Моделі підприємницької діяльності та види шахрайства. 
Економічний та правовий аспекти помилок та шахрайства. Специфічні риси шахрайства. Класифікація 
шахрайства міжнародними організаціями - ACFE (Association of Certied Fraud Examiners). Психологічні 
портрети шахраїв за групами здібностей та якостей. Трикутник шахрайства та його різновиди. Чинники 
(фактори) ризику виникнення шахрайства, їх класифікація. Обставини, що можуть свідчити про 
існування шахрайства. Типи та види викривлень в обліку та фінансовій звітності. Способи та прийоми 
шахрайства з обліковими, фінансовими, управлінськими документами, виходячи з руху обліково-
аналітичної інформації. Етапи здійснення шахрайства. Основні методи виявлення шахрайства. Світовий 
досвід підготовки спеціалістів з Forensic Accounting, Fraud Examinators.    

12 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 
 

5 Тема 5. Обліково-аналітичний інструментарій оцінювання та діагностування стану 
економічної безпеки 

Методологія обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Використання обліково-аналітичного забезпечення для оцінювання стану економічної безпеки й 
ймовірності банкрутства підприємства, методичні прийоми оцінки та діагностування. Методи 
формування та дослідження обліково-аналітичної інформації і обліково-аналітичного забезпечення. 
Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Методичні аспекти діагностування обліково-
аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. Критерії ідентифікації рівня обліково-
аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. Використання системного підходу при 
розробці переліку, видів, форм управлінської (внутрішньогосподарської) звітності. Оцінювання якості та 
ефективності рівня обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, показники 
оцінки. 

12 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

6 Тема 6. Інформаційне забезпечення економічної та конкурентної розвідки 
Інформаційні потреби економічної та конкурентної розвідки. Economic Inteligence. Основні 

інформаційні потоки та джерела відомостей у економічній та конкурентній розвідках. Схеми організації 
інформаційного забезпечення економічної та конкурентної розвідки; їх відмінність на великих, середніх, 
малих підприємствах, в корпораціях та інноваційно-інтегрованих структурах. Внутрішні та зовнішні, 
облікові та необлікові джерела інформації для економічної та конкурентної розвідок. Класифікація 
методів збору інформації. Етика економічної та конкурентної розвідок, законні та незаконні/непорядні 
способи й методи одержання конфеденційної інформації. Процес отримання та оцінки інформації в 
економічній та конкурентній розвідках. Послідовність формування інформаційного масиву даних в 
процесі економічної та конкурентної розвідок: методи збирання інформації; методи відбору інформації; 
методи обробки інформації; методи кодування інформації; методи передачі інформації; методи 
декодування інформації. Технічні засоби збору інформації. Аналіз даних в конкурентній розвідці (Data 
mining). Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення перевірки надійності контрагентів. 
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Усне опитування.  
Тестування. Есе.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

7 Тема 7. Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення ризик-орієнтованого 
управління економічною безпекою підприємства та стратегії її зміцнення 

10 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 



Класифікація ризиків в інформаційному та обліково-аналітичному забезпеченні управління 
економічної безпеки підприємства. Обліково-аналітичний базис управління окремими ризиками в 
системі економічної безпеки. Технології діагностики та аналізу ризиків економічної безпеки 
підприємства. Статистичний; експертний; розрахунково-аналітичний методи оцінки ризиків. Система 
обліково-аналітичного забезпечення розпізнавання ризиків, які обтяжують господарську діяльність 
підприємства. Методи управління економічним ризиком в системі економічної безпеки підприємства та 
їх обліково-аналітичне забезпечення. Інформаційна та обліково-аналітична підтримка стратегії 
зміцнення економічної безпеки підприємства. Особливості організації інформаційного забезпечення в 
умовах стратегічного партнерства підприємств. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття 
стратегічних рішень. 

індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

8 Тема 8. Організаційні структури та кадровий менеджмент в системі інформаційного та 
обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства 

Організаційні структури з інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою, фактори їх вибору. Цілі та задачі організаційних структур, їх місце в загальній 
структурі Служби безпеки підприємства, механізм їх взаємодії з іншими підрозділами підприємства. 
Обов’язки, відповідальність, професійні компетенції фахівців у сфері інформаційного та обліково-
аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. Вплив професійних ризиків фахівців на 
стан економічної безпеки підприємства. Мотивація діяльності фахівців у сфері інформаційного та 
обліково-аналітичного забезпечення як чинник забезпечення результативності, ефективності та якості 
управління економічною безпекою. Професійні цінності та етика фахівців у сфері інформаційного та 
обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. Фундаментальні принципи 
професійної етики: чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, 
конфіденційність, професійна поведінка. Види загроз дотриманню фундаментальних принципів та їх 
ідентифікація. Порядок оцінки значущості ідентифікованих загроз. Застережні заходи, необхідні для 
усунення загроз або зменшення їх до прийнятного рівня. Відповідальність та санкції за порушення 
професійних етичних норм в систему управління економічною безпекою.  

 

8 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Есе. 
Вирішення практичних задач та 
кейсів.  
 

9 Тема 9. Забезпечення якості інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення з 
використанням систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 

Внутрішній контроль як обов’язковий елемент системи управління економічною безпекою, 
суб’єкти внутрішнього контролю. Ієрархічно-лінійний характер внутрішнього контролю. Форми 
організації внутрішнього контролю: система внутрішнього аудиту, структурно-функціональна форма 
контролю, контрольно-ревізійні служби. Суб’єкти внутрішнього контролю, передбачені законодавчими 
та нормативними актами України (наглядова рада, ревізійна комісія, служба внутрішнього аудиту, 
інвентаризаційна комісія) за організаційно-правовим формами та формами власності (ПАТ, ПрАТ, ТОВ, 
комунальне підприємство, державні підприємства, корпорації, інноваційно-інтегровані структури), 
вимоги до створення, їх компетенції та функціональні обов’язки. Організація системи внутрішнього 
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Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 



контролю інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою за 
методикою COSO. Принципи та організація функціонування структурно-функціональної форми 
контролю. Організація служби внутрішнього аудиту в корпораціях та складних інтегрованих структурах 
як інструменту забезпечення достовірності та якості інформаційного та обліково-аналітичного 
забезпечення управління економічною безпекою. Інформаційна модель організаційних форм 
внутрішнього контролю та аудиту. Мета, задачі служб внутрішнього аудиту, організація роботи 
внутрішніх аудиторів та їх взаємодія з управлінським персоналом в процесі оцінки якості та 
достовірності інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення. Процедури внутрішнього 
контролю і внутрішнього аудиту. Ризик-орієнтований підхід в діяльності внутрішніх аудиторів при 
виконанні завдань з дослідження якості інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною безпекою. 

10 Тема 10. Економічна експертиза та консалтинг як інструмент дослідження об’єктів 
інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення 

Організаційні засади, суб’єкти, види судової експертизи. Порядок призначення та проведення 
судових експертиз. Взаємодія менеджменту суб’єкта господарювання із органами судової експертизи. 
Організація і методика проведення окремих видів судових експертиз. Документальне оформлення 
результатів судової експертизи та їх використання в системі управління економічної безпекою. 
Управлінський та податковий консалтинг, механізм взаємодії менеджменту підприємства з 
консалтинговими фірмами та фахівцями в сфері управлінського та податкового консалтингу. 
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Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

11 Тема 11. Аудиторські послуги як засіб підтримки процесу прийняття ефективних 
управлінських рішень в системі інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною безпекою  

Класифікація та перелік послуг, які можуть виконувати суб’єкти аудиторської діяльності: 
завдання з аудиту історичної фінансової інформації, огляду фінансових звітів, завдання з надання 
впевненості, які не є аудитом чи оглядом фінансової звітності, супутні та інші послуги. Обов’язковий 
аудит. Відповідальність аудиторів та узгодження умов завдань між управлінським персоналом та 
аудиторами. Концепція суттєвості в аудиті та її вплив на якість інформаційного та обліково-
аналітичного забезпечення. Зміст загальної стратегії та плану виконання завдань. Умови та порядок 
використання роботи експертів та внутрішніх аудиторів при роботі незалежних аудиторів. Порядок 
повідомлення інформації, виявленої під час виконання аудиторських послуг управлінському персоналу 
та зовнішнім органам. Умови відмови аудиторів від виконання завдання. Зміст та порядок 
представлення звітів за результатами виконання завдань та їх використання в системі управління  
економічною безпекою. Використання Due Diligence в процесі обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною безпекою. 
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Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
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12 Тема 12. Використання результатів роботи органів державного фінансового контролю  під час 
інформаційного забезпечення стратегії зміцнення економічної безпеки   

Організаційні засади державного фінансового аудиту. Порядок призначення та проведення 
інспектувань, ревізій та державного фінансового аудиту. Моніторинг публічних закупівель в умовах 
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цифровізації. Взаємодія менеджменту суб’єкта господарювання із органами Державної аудиторської 
служби. Документальне оформлення результатів інспектувань, ревізій, державного фінансового аудиту 
та моніторингу публічних закупівель; їх використання в системі управління безпекою підприємства. 
Організаційні засади податкового й митного контролю,  податкових перевірок. Взаємодія менеджменту 
суб’єкта господарювання із органами податкової та митної служби. Документальне оформлення 
результатів податкових та митних перевірок, їх використання в системі управління безпекою 
підприємства. Організаційні засади фінансового моніторингу. Взаємодія менеджменту суб’єкта 
господарювання з Державною службою фінансового моніторингу України. Використання результатів 
фінансового моніторингу в процесі розробки стратегії зміцнення економічної безпеки організації. 
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5. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Форма підсумкового контролю: екзамен. Оцінку підсумкового 

семестрового контролю у формі екзамену становить сума балів за результатами 
поточного контролю, рубіжних контролів та балів, набраних здобувачем вищої 
освіти при складанні семестрового екзамену. 

Протягом семестру здобувач може отримати максимум 60 балів, в тому 
числі за перший рубіжний контроль – 30 балів, за другий рубіжний контроль – 
30 балів,  40 балів виносяться на іспит. Кількість балів, одержана здобувачем 
вищої освіти на екзамені, додається до результатів рубіжних контролів, що 
разом складає оцінку знань здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни за 
100-бальною шкалою та переводиться в оцінку за шкалою ЄКТС і 
національною шкалою (“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”). 

По поточному контролю здобувач має можливість отримати бали за 
активність на лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки 
здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації 
індивідуальних завдань, вирішення кейсів, ситуаційних завдань, розрахункових 
задачі, участі в науково-практичних конференціях, підготовки публікацій.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 
усне опитування, тестовий контроль. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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