
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПФП7; 

2. Назва: Аналіз фінансової безпеки підприємства; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової спеціалізації (підготовки); 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міклуха О.Л., кандидат 

економічних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

− здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні 

методи аналізу відповідно до стратегічних цілей підприємства; 

− визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові 

результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу; 

− ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив 

на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, в т.ч. ІНДЗ, практична 

підготовка, контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Звітність підприємств, Аналіз господарської діяльності; 

      Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Стратегічний управлінський облік, Фінансовий аналіз   

12. Зміст курсу: Теоретичні засади аналізу фінансової безпеки держави 

Теоретичні засади аналізу фінансової безпеки підприємства. Організація фінансової безпеки 

підприємства. Загрози фінансовій безпеці підприємства. Аналіз рівня фінансової безпеки 

підприємства. Аналіз фінансової безпеки підприємства на основі оцінки ризику банкрутства. Аналіз 

фінансових ризиків підприємства. Антикризове фінансове управління підприємством 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Боримська К. П. Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки підприємства: 

проблеми мето-дології й організації / К. П. Боримська. — Житомир: ЖДТУ, 2014. — 624 с.  

2.  Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : моногр. / 

Л. В. Гнилицька. — К.: КНЕУ, 2012. — 305 с. 

3.  Фінансова безпека суб’єктів господарювання : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. 

О. Б. Жихор. - К. : УБС НБУ, 2014. - 605 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: 

–   лекції з використанням презентацій, 

– практичні заняття (ситуаційні завдання/ділові ігри/бізнес-кейси/дискусія/комунікативний 

метод/моделювання ситуацій/наукові диспути/круглі столи/ інше). 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка самостійних навчально-наукових 

робіт.    

Підсумковий контроль (40 балів): іспит в кінці 1 семестру 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                                                                                                 Н.М. Позняковська 

Розробник опису дисципліни                                                                                О.Л. Міклуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PFP7; 

2. Name: Analysis of financial security of the enterprise; 

3. Type: compulsory (academic discipline of specialization (preparation); 

4. Level of higher education: II (master's degree), 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when studying discipline: 10; 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Mikluha OL, candidate of economic 

sciences, associate professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

 possess methodical tools for organizing financial security of an enterprise; 

 apply a rational methodology for analyzing financial security of an enterprise; 

 understand the mechanism for substantiating conclusions and proposals to strengthen the financial security 

of the enterprise 

10. Forms of organization of classes: study lessons, independent work, including INDP, practical training, 

control measures in the form of auditorium, correspondence, distance learning and distance work 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

Accounting, Financial accounting, Reporting of enterprises, Analysis of economic activity; 

 • Disciplines studied in conjunction with the discipline (if necessary): Strategic Management Accounting, 

Financial Analysis 

12. Course content: (list of topics) Theoretical principles of the analysis of financial security of the state 

Theoretical principles of the analysis of financial security of the enterprise. Organization of financial security 

of the enterprise. Threats to financial security of the enterprise. Analysis of the level of financial security of the 

enterprise. An analysis of the financial security of an enterprise based on a bankruptcy risk assessment. Analysis of 

financial risks of the enterprise. Anticrisis financial management of the enterprise 

13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 

1. Borimskaya K.P. Accounting in the system of providing economic security of the enterprise: problems of 

methodology and organization / K.P. Borimsky. - Zhytomyr: ZhDTU, 2014 - 624 p. 

2. GNlyltska L.V. Accounting and analytical support of economic safety of the enterprise: monogr. / L.V. 

Gnilitskaya. - K .: KNEU, 2012. - 305 p 

3. Financial security of business entities: textbook / aut. count ; ed. Dr. Econ. Sciences, prof. O. B. Zhikhor - 

K.: UBS NBU, 2014 - 605 s14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

22 years lectures, 20 hours. practical work, 78 h. independent work. Together - 120 years. 

Methods: Combining Traditional and Non-traditional Teaching Methods Using Innovative Technologies: 

- lectures using presentations, 

- practical classes (situational tasks / business games / business cases / discussion / communicative method / 

situation simulation / scientific disputes / round tables / other). 

15. Forms and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 bal): testing, surveys, preparation of independent educational work. 

Final examination (40 bal): exam at the end of 1 semester 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department N. M Poznyakovskaya 

The author of the description of the discipline O. L. Mikluha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


