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1. Обсяг навчальної дисципліни (для денної / заочної форм навчання) 

Загальна кількість годин – 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них:  

– лекційних занять – 22 / 4 год.;  

– практичних занять – 18 / 4 год.; 

– індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача – 2 / 2 год.;  

– самостійна робота – 78 / 110 год.  

 

2. Актуальність навчальної дисципліни 

Обліково-аналітичне забезпечення виступає ефективним та універсальним інструментом 

управління сучасною підприємницькою структурою. Використання сучасних методик обліку і 

аналізу, зокрема засобами інформаційних систем і технологій, дозволяє здійснювати контроль за 

усіма система та підсистемами бізнес-процесів підприємства, та надає можливість ідентифікувати 

підприємницькі та професійні ризики господарських процесів та обліково-аналітичних процедур в 

діяльності суб’єкта господарювання. 

 

3. Мета, завдання, об’єкт та предмет навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: поглиблене вивчення теоретичних та практичних основ 

застосування облікових та аналітичних методів і моделей з метою ідентифікації та управління 

ризиками підприємства, систематизації навичок розробки та використання облікових та 

аналітичних систем у різних прикладних сферах ризик-менеджменту.  



Завдання навчальної дисципліни: 

– вивчення положень теорії та концепції ризику в структурі економічної системи 

підприємства; визначення факторів, умов та джерел виникнення ризиків; аналіз загальної 

класифікації ризиків та підходів до її побудови; 

– окреслення загальних положень ризик-менеджменту в обліково-аналітичній системі 

підприємства; визначення особливостей організації процесу управління ризиками; дослідження 

виміру ризику; вивчення засад стратегії управління ризиками в системі підприємства; 

– вивчення категорії підприємницького ризику та його класифікації; ознайомлення з 

особливостями організації процесу управління підприємницькими ризиками за допомогою засобів, 

прийомів та методів мінімізації підприємницьких ризиків; 

– визначення сутності та змісту професійних ризиків бухгалтера-аналітика; вивчення засад 

та особливостей креативного обліку як передумови виникнення ризиків на підприємстві; 

формування вимог до професійних якостей та змісту діяльності бухгалтера та аналітика в контексті 

управління ризиками підприємства; окреслення напрямів політики підприємства в частині 

управління професійними ризиками бухгалтера та аналітика; 

– визначення принципів організації та функціонування системи обліково-аналітичного 

забезпечення управління ризиками на підприємстві; вивчення механізму обліково-аналітичного 

забезпечення функціонування системи ризик-менеджменту; 

– дослідження основних ризиків обліково-аналітичної системи підприємства та заходів їх 

нейтралізації; ознайомлення із сучасними методиками обліку в контексті управління ризиками 

підприємства; вивчення основних аналітичних методів та моделей управління ризиками; 

– дослідження психологічного феномену процесу прийняття економічних рішень в умовах 

ризику; вивчення аспектів теорії перспектив як базису біхевіористичного менеджменту; визначення 

впливу когнітивних спотворень на прийняття економічних (управлінських) рішень; 

– вивчення методики імітаційного моделювання Монте-Карло засобами електронних 

таблиць; дослідження та застосування функціональних можливостей спеціалізованих програм 

управління ризиками @Risk і Crystal Ball.  

Об’єктом навчальної дисципліни виступають підприємницькі та професійні ризики, що 

піддаються ідентифікації в обліково-аналітичній системі підприємства.  

Предметом навчальної дисципліни є процес ідентифікації та подальшого управління 

підприємницькими та професійними ризиками. 

 

4. Загальні та спеціальні програмні компетентності навчальної дисципліни 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти компетентностями: 

ЗК 1.1. визначати та враховувати в практичній діяльності реальні та потенційні загрози, 

оцінювати їх можливий вплив на економічну безпеку України;  

ЗК 1.3. вирішувати організаційні питання, що стосуються змін культури й структури 

ведення бізнесу, підвищення ефективності й продуктивності праці, добору ресурсів для задоволення 

майбутніх потреб підприємства (організації, установи); 

ЗК 1.4. визначати основні чинники, що впливають на практику формування якісної та 

достовірної облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління; на організацію 

бухгалтерського обліку та проведення документальних перевірок при прийнятті управлінських 

рішень; на обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки організацій та установ сектору 

ЗДУ, фінансових та не фінансових корпорацій; 

ЗК 2.2. здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

процесі спілкування іноземною мовою або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій 

та методів відповідних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

ЗК 3.1. здатність раціонально використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під 

час розв’язання завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, 

зберіганням, поданням і передаванням; 

ЗК 3.2. здатність застосовувати програмні продукти для проведення ефективного бізнес-

аналізу суб’єкта господарювання та побудови якісних моделей в умовах невизначеності 

внутрішнього і зовнішнього середовища; 

ЗК 3.3. здатність застосовувати програмні продукти для ефективного ведення облікових 

процесів суб’єкта господарювання; 



ЗК 4.2. здатність використовувати навички наукового дослідження в оподаткуванні, 

проведенні бізнес-аналізу та обліковому забезпеченні діяльності суб’єкта господарювання; 

ЗК 4.3. здатність використовувати науково-популярні видання з оподаткування, бізнес-

аналізу та облікового забезпечення діяльності суб’єкта господарю, що адресовані широкій 

аудиторії; 

ЗК 4.4. здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію 

дослідження;  

ЗК 5.1. здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском у сфері 

бізнесу, які ґрунтуються на невизначеності внутрішнього і зовнішнього середовища;  

ЗК 5.3. здатність абстрактно та аналітично мислити, генерувати та моделювати нові ідеї 

(бути креативним), розробляти та управляти бізнес-проектами, здійснювати їх супровід, та вчасно 

представляти результати;  

ЗК 6.2. уміння доводити та відстоювати свою думку, уміння оцінювати ідеї інших 

науковців, високий рівень абстрактно-теоретичного мислення, наукової інтуїції;  

ЗК 6.5. володіти способами і методами багатофакторного аналізу бізнес-поведінки суб’єктів 

сектору ЗДУ, фінансових та не фінансових корпорацій та їх використання у практичній діяльності; 

ЗК 8.2. здатність самостійно ухвалювати професійні рішення й діяти, нести 

відповідальність за свої бізнес-рішення й дії;  

ЗК 11.1. приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних підходів щодо організації та 

оптимізації обліку, аналізу, контролю, планування та прогнозування результатів діяльності 

суб’єктів господарювання; 

ЗК 11.2. оцінити ефективність застосування системи обліку, аналізу і оподаткування на 

мікроекономічному та макроекономічному рівні; 

ЗК 11.3. здатність застосовувати економіко-математичні методи для забезпечення 

ефективності прийняття управлінських рішень та якості виконуваних робіт;  

СК 1.1. здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в управлінні суб’єктами; 

СК 1.2. здійснювати аналітичну обробку облікової інформації з метою оцінювання 

ефективності функціонування економічних об’єктів; 

СК 1.3. приймати найбільш оптимальні управлінські рішення щодо вибору ефективних 

методів та інструментів, на основі зібраної та узагальненої обліково-аналітичної інформації, при 

управлінні бізнес-процесами суб’єктів господарювання; 

СК 2.5. організовувати та проводити ефективний бізнес-аналіз для вирішування 

проблемних ситуацій, які виникають в процесі діяльності суб’єктів господарювання; 

СК 2.6. здатність використовувати знання й практичні навички щодо результатів 

дослідження та впровадження їх у професійну діяльність; 

СК 3.2. робити глибокий всебічний комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності 

платників податків; 

СК 3.3. здійснювати аналіз результатів фінансово-майнового стану суб’єктів 

господарювання, фінансових та не фінансових корпорацій; визначати пріоритети в умовах 

обмежених ресурсів; уміти прогнозувати економічні процесі у сфері грошових, фінансових і 

кредитних відносин; 

СК 4.1. застосовувати нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та 

ведення бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і оподаткування для ефективної діяльності та 

прийняття управлінських рішень суб’єктами сектору ЗДУ, фінансових та не фінансових корпорацій; 

СК 5.1. використовувати основні методи бізнес-аналізу для прийняття управлінських 

рішень в умовах невизначеності макро- та мікроекономічного середовища; 

СК 5.2. здатність визначати економічні ризики, оцінювати їх вплив на діяльність 

підприємств і знаходити шляхи зменшення впливу негативних факторів; 

СК 7.1. застосовувати паралельно економіко-математичні методи з методами економічного 

і фінансового аналізів в оцінці діяльності суб’єкта господарювання, приймати управлінські рішення 

на основі здійснених прогнозів та оцінки рівня ризику на господарську діяльність підприємств; 

СК 7.2. передбачати перспективи розвитку галузей національної економіки, окремих 

підприємств в умовах ринкових відносин; 

СК 9.1. здійснювати бізнес-аналіз результатів дослідження суб’єктів господарювання та 

розробляти рекомендації щодо їх упровадження; 



СК 9.2. узагальнювати і систематизувати теоретичні знання та самостійно їх застосовувати 

в майбутній професійній діяльності; 

СК 10.2. проводити дослідження з вивчення обліково-аналітичних операцій, зовнішнього і 

внутрішнього середовища організацій і установ сектору ЗДУ, фінансових та не фінансових 

корпорацій.  

 

5. Методи та форми навчання в межах викладання дисципліни 

Лекційні заняття, практичні заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, 

розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи 

дистанційного навчання у системі Moodle. 

 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Концептуальні засади ідентифікації ризиків та основи ризик-

менеджменту 

Т1. Концепція ризику та його ідентифікація в обліково-аналітичній системі підприємства.  

Т2. Організаційні аспекти та вимір ризику в обліково-аналітичній системі підприємства.  

Т3. Управління підприємницькими ризиками господарських процесів.  

Т4. Управління професійними ризиками обліково-аналітичних процедур.  

Змістовний модуль 2. Інструментарій, методологія та програмні засоби в управлінні 

ризиками підприємства 

Т5. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи ризик-менеджменту.  

Т6. Облікові й аналітичні методи та моделі управління ризиками.  

Т7. Біхевіористичні, психологічні й когнітивні аспекти ризик-менеджменту.  

Т8. Спеціалізоване програмне забезпечення ризик-менеджменту.  

 

7. Організація поточного та підсумкового контролю 

Організація поточного та підсумкового контролю знань в межах викладання дисципліни 

передбачає виконання: 

– двох модульних контрольних робіт; 

– екзаменаційної роботи наприкінці вивчення курсу. 

 

8. Критерії оцінювання та розподіл балів 

Структура розподілу балів за практичні заняття для здобувачів вищої освіти денної форми 

з навчальної дисципліни є наступною: 
Тема  

практичного заняття 

Кількість 

годин 

Кількість 

балів 

Модуль 1 

Т1. Концепція ризику та його ідентифікація в обліково-аналітичній системі 
підприємства 

1 год. 
4 

Т2. Організаційні аспекти та вимір ризику в обліково-аналітичній системі підприємства 1 год. 

Т3. Управління підприємницькими ризиками господарських процесів 2 год. 4 

Т4. Управління професійними ризиками обліково-аналітичних процедур 2 год. 4 

Контрольна робота №1 2 год. 6 

Всього за Модулем 1 8 год. 18 

Модуль 2 

Т5. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи ризик-менеджменту 2 год. 4 

Т6. Облікові й аналітичні методи та моделі управління ризиками 2 год. 4 

Т7. Біхевіористичні, психологічні й когнітивні аспекти ризик-менеджменту 2 год. 4 

Т8. Спеціалізоване програмне забезпечення ризик-менеджменту 2 год. 4 

Контрольна робота №2 2 год. 6 

Всього за Модулем 2 10 год. 22 

Поточний контроль за модулями х 40 

Індивідуальна робота х 10 

Поточний контроль до іспиту x 50 

Екзаменаційна робота 2 год. 50 

СУМА БАЛІВ 100 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС 

здійснюється в такому порядку: 



Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 
Значення оцінки ЄКТС 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен /  

диф. залік 
залік 

90-100 A відмінно високий (творчий) відмінно  

 

 

зараховано 

80-89 B дуже добре достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
70-79 C добре 

60-69 D задовільно середній 

(репродуктивний) 
задовільно  

50-59 E достатньо 

35-49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

семестрового контролю 
низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

залікового кредиту 

 

Результати складання екзаменів і  диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою 

(«зараховано», «не зараховано») і вносяться у відомість обліку успішності студента, залікову 

книжку, індивідуальний навчальний план студента (крім «незадовільно» і «не зараховано»). 

 

9. Результати навчання в межах викладання дисципліни 

Програмними результатами навчання відповідно до освітньо-професійної програми є:  

ПР 01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем 

економіки та управління; 

ПР 02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження; 

ПР 04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність 

облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання; 

ПР 05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління 

суб’єктом господарювання; 

ПР 06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації; 

ПР 10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень; 

ПР 11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання; 

ПР 12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи 

контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 

сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу; 

ПР 14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень 

з метою їх оптимізації; 

ПР 17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту 

суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування; 

ПР 19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.  
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