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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1.

Опис навчальної дисципліни

Галузь знань
Спеціальність
Освітньо-наукова програма
Рівень вищої освіти
Тип дисципліни

07- управління та адміністрування
071 - облік і оподаткування
Облік і оподаткування
Третій (освітньо-науковий) рівень
Вибіркова

Кількість кредитів
Загальна кількість годин:
• Аудиторні
• Самостійна робота
У складі аудиторних годин:
• Лекції
• Практичні
Курс, на якому викладається дисципліна
Вид підсумкового контролю
1.3.

4
120
30
90
15
15
ІІІ курс
Залік

Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни є поглиблення теоретичних знань та практичних
навичок щодо ефективного облікового забезпечення управління аграрними
підприємствами з метою підвищення рівня їх економічної безпеки.
1.4.

Предмет і об’єкт дисципліни

Предметом дисципліни є сукупність теоретичних, методологічних та прикладних
засад формування обліково-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки
агропідприємства як інформаційного підґрунтя прийняття рішень щодо його
безпечного та стійкого функціонування.
Об'єкт дисципліни: інтегрована звітність агроформувань.
1.5. Відповідність науковим і прикладним інтересам аспірантів
– відкриття нових технік для моніторингу і критерії оцінювання методів та
результатів управлінської діяльності щодо забезпечення економічної безпеки
аграрного підприємства;
– знання вимог до професійних якостей та зміст діяльності аналітика з
обліково -економічного забезпечення економічної безпеки аграрного
підприємства;
– вміння аргументовано доводити власне бачення принципів організації та
функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки
на аграрному підприємстві;
– формування пропозицій щодо подальшого розвитку компонентів
інтегрованої звітності підприємств агросектору;
– володіння методами вивчення
процесів,
які
відбуваються
у
зовнішньому і внутрішньому середовищі аграрного підприємства;

–

здійснення оригінальної науково-педагогічної діяльності за фахом.

1.6. Завдання дисципліни
Завданням дисципліни є формування комплексних знань та практичних навичок щодо:
ідентифікації ризиків та загрози економічної безпеки у системі обліковоінформаційного забезпечення управління підприємствами;
визначення та оцінки впливів інституціональних факторів обліково-аналітичного
забезпечення управління економічною безпекою;
розробки організаційних засад облікового забезпечення економічної безпеки
агропідприємництва;
удосконалення методології та організації фінансового та управлінського обліку
аграрних підприємств у контексті зміцнення їх економічної безпеки;
розробки методичних засад розкриття економічної безпеки в інтегрованій звітності
аграрних підприємств.
1.7. Забезпечення кваліфікаційного рівня
Дисципліна забезпечує досягнення таких кваліфікаційних рівнів:
1. Знання: ролі та місця економічної безпеки у забезпеченні стійкого
функціонування аграрного підприємства; особливості організації та механізм
функціонування
обліково-аналітичного
забезпечення
економічної
безпеки
агропідприємства; перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу
в контексті забезпечення економічної безпеки; сучасні методи управлінського обліку,
що використовуються для задоволення інформаційних потреб економічної безпеки;
структурні моделі управління ризиками підприємницької діяльності; особливості аналізу
релевантної інформації для прийняття управлінських рішень; інструментарій діагностики
фінансових станів агропідприємства; базові
концепції
збалансованої
системи
економічних показників.
2. Навички і уміння: аналізувати, ідентифікувати переваги, проблеми, потенційні
зовнішні та внутрішні загрози діяльності агропромислового підприємства, здійснювати
оцінку рівня його економічної безпеки, проектувати та організовувати обліковоаналітичну діяльність задля забезпечення стійкого функціонування та розширеного
відтворення агропромислового бізнесу; аналізувати фінансову звітність; оцінювати
вплив ризиків підприємницької діяльності на розмір операційного прибутку
агропідприємства;
проводити коефіцієнтний
аналіз
фінансового
стану
агропідприємства; аналізувати взаємозв’язок і залежність витрат, обсягу діяльності і
прибутку; аналізувати релевантну інформацію для прийняття управлінських рішень;
використовувати різні методики оцінювання банкрутства; здійснювати оцінку
економічної надійності контрагентів агропідприємства; здійснювати оцінювання
досягнутого рівня стану економічної безпеки агропідприємства.
3. Комунікації: здатність працювати в контексті міжнародної співпраці в галузі
дослідницької, проєктно-інноваційної діяльності у сфері обліку та аудиту; здатність роботи
у аналітичній групі з виконання завдання та спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня; здатність працювати в команді, брати на себе
відповідальність задля досягнення поставленої мети; здатність розробляти пропозиції
щодо усунення виявлених недоліків, помилок і порушень, виявлених у процесі аналізу

суб’єктів господарювання; формувати професійне судження та складати аналітичні
відомості з фінансовою та нефінансовою інформацією, аналізувати результати обліковоаналітичної перевірки клієнту та визначеному колу користувачів.
4. Відповідальність і автономія: здатність продукувати власні наукові та практичні
ідеї на принципах академічної культури й доброчесності, розвивати нові напрями
наукових досліджень для різних галузей знань; здатність проводити емпіричні
дослідження та використовувати сучасні методи аналізу для встановлення тенденцій
розвитку об’єктів дослідження у сфері аналізу; публічно представляти, захищати
результати своїх наукових і практичних досліджень, обговорювати їх і дискутувати з
науково-професійною спільнотою; здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність
за фахом.
2. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
2.1. Компетентності, які набуває здобувач в результаті вивчення дисципліни
Загальні
ЗК 04.
Здатність розробляти та управляти проектами.
Спеціальні
СК 03
Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру
в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, оцінювати та
забезпечувати якість виконуваних досліджень.
СК 05
Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати статистичні
методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
СК07
Здатність здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, висновків і
практичних рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування
та сприяти їх впровадженню в науковій та практичній сферах.
2.2. Програмні результати навчання, які формуються під час вивчення навчальної
дисципліни
ПРН 04. Демонструвати навички самостійного продування власних науково-теоретичних
та практично-спрямованих ідей на принципах академічної культури та доброчесності
для розвитку нових напрямів та видів обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.
ПРН 09. Застосовувати інформаційні технології у науковій діяльності, сучасні методи
наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних
продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез.
ПРН 11. Глибоко розуміти загальні принципи та методи обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у
власних дослідженнях у сфері обліку і оподаткування та у викладацькій практиці.
2.3. Поглиблені компетентності та результати навчання за дисципліною
Поглиблені компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
- здатність ідентифіковувати ризики економічної безпеки агропідприємництва та
включати їх до складу об`єктів бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;

- здатність оцінювати відповідність методології обліку окремих активів та джерел їх
утворення аграрних підприємств вимогам управління економічною безпекою;
- здатність оцінювати характер впливу інституціональних факторів на процес
облікового забезпечення економічної безпеки;
- здатність формувати теоретичні, методологічні та організаційні засади
трансформації фінансового та управлінського обліку аграрних підприємств у контексті
зміцнення їх економічної безпеки;
- здатність формувати, аналізувати та удосконалювати розкриття економічної
безпеки в інтегрованій звітності аграрних підприємств;
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні та генерувати нові ідеї.
Поглиблені програмні результати навчання:
- володіти навичками трансформації теорії, методології та організації фінансового та
управлінського обліку та інтегрованої звітності аграрних підприємств у контексті
зміцнення їх економічної безпеки;
- вміти вчасно ідентифікувати ризики економічної безпеки, прогнозувати їх вплив та
включати до складу об`єктів бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;
- володіти навичками інституціонального аналізу факторів обліково-аналітичного
забезпечення управління економічною безпекою;
- надавати наукову та практичну оцінку рівню відповідності методології обліку
окремих активів та джерел їх утворення вимогам управління економічною безпекою
аграрних підприємств.
2.4. Відповідність Національній рамці кваліфікацій
Освоєння
навчальної
дисципліни
забезпечує
досягнення
наступних
компетентностей, що відповідають восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки
кваліфікацій:
Знання
Уміння/навички

Комунікація

Відповідальність і
автономія

Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі
галузей знань або професійної діяльності
спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для
розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності,
науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже
існуючих знань і професійної практики
Започаткування, планування, реалізація та коригування
послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з
дотриманням належної академічної доброчесності
Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей
вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та
експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою,
суспільством у цілому
демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий
ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність,
постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у
передових контекстах професійної та наукової діяльності
здатність до безперервного саморозвитку та
самовдосконалення

+

+

+

+

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.1.

Лекції

Тема 1. Ризики та загрози економічної безпеки у системі обліковоінформаційного забезпечення управління підприємствами.
Тема 2. Інституціональні фактори обліково-аналітичного забезпечення управління
економічною безпекою.
Тема 3. Специфіка та організаційні засади облікового забезпечення економічної
безпеки агропідприємництва.
Тема 4. Трансформація методології та організації фінансового та управлінського
обліку аграрних підприємств у контексті зміцнення їх економічної безпеки.
Тема 5. Методичні засади розкриття економічної безпеки в інтегрованій звітності
аграрних підприємств.
3.2.

Практичні заняття

Практичні заняття передбачають проведення аудиторних занять у формі семінару;
круглого столу із залученням практикуючих бухгалтерів, представників профільних
громадських об’єднань; проблемного навчання та наукової конференції аспірантів за
темами курсу, що включає наукові доповіді, наукову дискусію, відповіді на питання та
обговорення за тематикою курсу. Індивідуальна тематика наукових доповідей обирається
аспірантами та подається викладачу по завершенню лекції.
Тематика наукових конференцій визначається у межах наукових напрямів:
• Відповідність методології обліку сільськогосподарської діяльності вимогам
управління економічною безпекою.
• Безпекові акценти трансформації місії бухгалтерської професії.
• Модифікація принципів облікового забезпечення управління економічною
безпекою підприємств.
• Облікове забезпечення економічної безпеки агропідприємництва в умовах
цифрової економіки.
• Кібербезпека як складова економічної безпеки: обліково-інформаційні
аспекти.
• Трансформація облікового забезпечення економічної безпеки в умовах
постпандемічної кризи: завдання, проблеми та шляхи їх вирішення.
3.3.

Самостійна робота

Самостійна робота аспірантів виконується за завданням і при методичному
керівництві викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота поділяється
на самостійну роботу на аудиторних заняттях і на позааудиторну самостійну роботу та
передбачає вивчення наукової літератури, підготовку рефератів, презентацій, а також
підготовку аспіранта до виступу на наукових конференціях та круглих столах (розробка
наукової доповіді за визначеною темою, формування презентації, підготовка до
обговорення відповідей на запитання). Під час самостійної роботи аспіранти вивчають,
читають і занотовують навчальну, наукову, нормативну та довідкову літературу, виконують

завдання, спрямовані на закріплення знань і відпрацювання умінь і навичок, готуються до
поточного і підсумкового контролю за дисципліною.
4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
4.1.

Технічні засоби
Мультимедійна система: мультимедійний проектор NEC NP216
[3D];ноутбуки HP Pavilion Laptop Model 15-cw1005ua - 2 шт., ноутбук Acer
Aspire N17C4;Sopar Slim настінний з механізмом повернення 95" (1:1) 180 x
180 см., ПК : Intel(R) Xeon(R) CPU 3065, Intel(R) CORE(TM)2 Duo CPU E840-2шт,
Intel(R) Core(TM) i5-10600k CPU,Intel(R) CORE(TM) i3-10100 CPU - 2 шт.,Intel(R)
CORE(TM) i3-7100 CPU -2 шт. Коппіювальний апарат TOSHIBA 1550

4.2.

Програмне забезпечення
DaVinci Resolve
Adobe After effects
Adobe illustrator
Adobe Photoshop
ZOOM Professional
Microsoft Office
Case Ware working papers

4.3. Аудиторний та бібліотечний фонд
• Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії
аграрних наук України, вул. Героїв Оборони, 10;
• Бібліотека Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»,
вул. Героїв Оборони, 10;
• Бібліотека ТДВ «Інститут обліку і фінансів» НААН, вул. Героїв Оборони, 10а.
4.4. Доступ до інформаційних ресурсів та статистичних дани
Освітній
бухгалтерський
портал
«Облік
і
фінанси
http://magazine.faaf.org.ua/

АПК»,

URL:

5. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Контроль складається з поточного контролю виконання самостійної роботи та
підсумкового контролю у вигляді заліку.
Порядок оцінювання результатів освоєння дисципліни
№ п. п.

Зміст напрямів оцінювання

1.

Оцінювання практичних занять, в тому числі:
– виступи та публікація доповідей на міжнародних науковопрактичних конференціях;
– підготовка окремих розділів Звіту про управління
агрокомпаній.

Максимальна
кількість балів
40
15
25

2.

3.
∑

Оцінювання самостійної роботи, в тому числі:
– публікація наукової статті у фахових виданнях (не нижче
категорії «В») у розвиток теоретичного розділу
дослідження аспіранта;
– відповіді під час опитування, активність під час дискусії;
– написання есе, письмові творчі завдання, кейси
Залік
Разом балів (1-3)

30
15
5
10
30
100

5.1. Поточний контроль.
Поточний контроль включає контроль виконання самостійної роботи та завдань в процесі
практичних занять, за результатами публікації виступів, аналітичних записок,
рекомендацій, довідок про впровадження результатів досліджень, індивідуальних
консультацій, наукових конференцій, круглих столів і семінарів.
5.2. Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що передбачає письмові відповіді на 3
запитання (з переліку, що наведений в п. 5.3) та додаткові усні відповідей на запитання
екзаменатора.
Аспірант має право отримати залік, якщо за результатами поточного контролю набрав 60 і
більше балів. У разі, якщо аспірант бажає поліпшити свою оцінку, він складає залік за
всією програмою навчальної дисципліни.
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