
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП5 

2. Назва: Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
 5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кардаш Оксана Любомирівна, 

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики 

9. Результати навчання:  

• використовувати теоретичні та практичні методи добування інформації; 

• використовувати інформаційно-компютерні методи добування інформації; 

• використовувати теоретичні та практичні методи захисту інформації; 

• використовувати наукові методи прийняття рішень. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: організація та управління 

системою фінансово-економічної безпеки, управління фінансово-економічною безпекою проектів 

12. Зміст курсу: Методологія інформаційно-аналітичної підтримки безпеки. Використання 

загальнонаукових методів пізнання у інформаційно-аналітичній діяльності. Методи забезпечення 

інформаційної безпеки. Статистичні методи аналізу інформації. Прогнозування економічних 

процесів. Методи оцінки та управління економічним ризиком. Методика оцінювання економічної 

безпеки підприємства. Методи прийняття рішень. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: 

навч. посібник. – Львів, 2011. – 380 с. 

2. Ареф'єва О.В., Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств. – К.: Вид-во Європ. 

ун-ту, 2005. – 170 с. 

3. Городня Т.А., Мойсеєнко І.П. Економічна та фінансова діагностика. – К.: ППНВ, 2008. – 282 с. 

4. Донець Л.І., Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства: навч. посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 240 с. 

5. Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх 

застосування). Навч. посібник. - К., Видавець Позднишев, 2007. - 89 с. 

 14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

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

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування 

Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру 

    

16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри                                                                    Грицюк П.М. д.е.н., професор 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: PP5 

2. Title: Organization and management of information and analytical security of the enterprise 

3. Type: Compulsary 

4. Higher education level: II (master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 3 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kardash Oksana 

Liubomyrivna, Candidate of Economic Science, Associate Professor of Economic Cybernetics Department 

9. Results of studies:  

• use theoretical and practical methods of obtaining information; 

• use informational and computer methods of obtaining information; 

• use theoretical and practical methods of information protection; 

• use scientific decision-making methods. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
organization and management of the system of financial and economic security, management of financial 

and economic safety of projects 

12. Course contents: Methodology of information-analytical security support. Use of general scientific 

methods of cognition in information-analytical activity. Methods of providing information security. 

Statistical methods of information analysis. Forecasting of economic processes. Methods of assessment and 

management of economic risk. Methodology for assessing the economic security of the enterprise. Methods 

of decision making. 

13. Recommended educational editions:  
1. Moiseenko I.P., Marchenko O.M. Management of financial and economic security of the enterprise: 

teaching. manual. - Lviv, 2011. - 380 p. 

2. Aref'eva O.V., Kuzenko T.B. Planning of economic security of enterprises. - K .: View to Europe. Un-th, 

2005. - 170 p. 

3. Gorodnya T.A., Moiseenko I.P. Economic and financial diagnostics. - K .: PPNV, 2008. - 282 p. 

4. Donetsk L.I., Vaschenko N.V. Economic security of the enterprise: teaching. manual. - K .: Center for 

Educational Literature, 2008. - 240 p. 

5. Pozdnyshev EV Information and analytical support of business security (methods and their application). 

Teaching manual. - K., Publisher Pozdnyshev, 2007. - 89 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 16 hours laboratory work, 58 hours independent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria:  
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, questioning 

Final control: completion at the end of 3 semesters 

16. Language of teaching: :  Ukrainian. 

                      Head of the Department                                Grytsyuk P.M., Doctor of Economics, Professor 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


