
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки» 
 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма Управління фінансово-економічною безпекою 

Освітній рівень Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 рік навчання, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год. 

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин, ауд. 34-36 

другого корпусу, телефон: (057) 702-18-30, (дод. 3-71), 

сайт кафедри: https://kafmev.hneu.edu.ua/  

Викладач (-і) Іващенко Ганна Анатоліївна, кандидат економічних 

наук, доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Hanna.Ivashchenko@hneu.net 

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі міжнародних економічних відносин, очні та 

дистанційні, відповідно до графіка консультацій, 

індивідуальні, за домовленістю з ініціативи здобувача 

Мета навчальної дисципліни полягає у отриманні знань про використання теоретико-

методичних основ обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки для формування 

навичок розробки практичних рекомендацій щодо виявлення загроз, зниження ризиків та 

розробки антикризових заходів на макро-, мезо- та мікро-рівнях. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Інформатика; Мікроекономіка; 

Макроекономіка; Бухгалтерський облік; Маркетинг; Менеджмент; статистика; аналіз 

господарської діяльності 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Проведення оцінки та аналізу стану економічної безпеки. 

Тема 1. Теоретичні основи обліково-аналітичного забезпечення системи економічної 

безпеки. 

Тема 2. Методичний інструментарій обліково-аналітичного забезпечення системи 

економічної безпеки. 

Тема 3. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки організації. 

Змістовий модуль 2. Технологія обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки. 

Тема 4. Перевірка достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Тема 5. Виявлення шахрайства з фінансовою звітністю. 

Тема 6. Запобігання фальсифікації даних бухгалтерського обліку. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3303  
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Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, 

які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні та практичні заняття, а 

також виконання самостійної роботи. 

Контрольні заходи включають: поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних та практичних занять, оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 

35 балів); підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового іспиту, 

відповідно до графіку навчального процесу. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання) 

передбачено повторне проходження оцінювання. Політика щодо пропусків занять 

передбачає виконання і надання  для перевірки завдань за усіма видами навчальної роботи, 

які мали бути виконані здобувачем вищої освіти під час пропущених занять. Політика щодо 

виконання завдань пізніше встановленого терміну (після закінчення аудиторних занять) 

передбачає недопуск до підсумкового контролю у відповідності з графіком навчального 

процесу і його складання під час перездачі. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3303). 
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