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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Фінансова безпека» адаптована для викладання 

в якості міжфакультетської дисципліни за вибором студента у відповідності до 

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна починаючи з 2 семестру 2021-2022 навчального року. 

Дисципліна може бути рекомендована для студентів економічних, технічних, юридичних  

та інших гуманітарних спеціальностей, які бажають опанувати законодавчу базу та 

отримати навики організації підприємницької діяльності. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Оволодіння науково-теоретичними та практичними знаннями щодо забезпечення 

фінансової безпеки як складової економічної та національної безпеки, а також тих її 

функціональних елементів, які безпосередньо впливають на рівень розвитку економічної 

системи держави в умовах глобальних трансформацій 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни - сформувати загальні і фахові 

компетентності: 

Знати та розуміти економічні категорії, причино-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем 

Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 

Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів і банківської справи. 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів і банківської справи. 

Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.  

Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

Демонструвати базові навички  креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні 

Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 
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1.3. Кількість кредитів – 3 кредити 

1.4. Загальна кількість годин – 90 год. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання  

Рік підготовки 

Починаючи з 2 року   

Семестр 

Осінній  

Лекції 

28 год.  

Самостійна робота 

62год.  

 

1.6. Заплановані результати навчання.  

Здобувач вищої освіти: 

Знає категоріальний та понятійний апарат у сфері фінансової безпеки 

Здатний визначати загрози фінансовій безпеці в різних економічних обставинах 

Розуміє інституційно-правовими засадами забезпечення фінансової безпеки 

Вміє аналізувати стан держави, суб’єктів господарювання та застосовувати  теоретичні 

знання для протидії  існуючим і потенційним загрозам фінансовій безпеці; 

Демонструє критичне мислення, розв’язує і готує ідеї та пропозиції практичного і 

наукового характеру з фінансової безпеки  в формі тез, статей, есе тощо.    

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Концепція і стратегія економічної і фінансової безпеки 

Тема 2. Соціальна захист та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини 

Тема 3. Фінансова безпека підприємства 

Тема 4. Загрози фінансовій безпеці  

Тема 5. Національна безпека в контексті забезпечення фінансової безпеки 

Тема 6. Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика  забезпечення 

Тема 7. Боргова безпека держави 

Тема 8. Валютна безпека держави 

Тема 9. Інвестиційна складова фінансової безпеки 

Тема 10. Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності 

Тема 11. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів фондового ринку 

Тема 12. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів небанківської сфери 

Тема 13. Правова складова фінансової безпеки 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів (модулів) і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

Модуль 1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. Проблема-

рішення та пошук бізнес-моделі 

Тема 1. Концепція і стратегія економічної і 

фінансової безпеки 
7 2 - - - 5 

Тема 2. Соціальна захист та проблеми забезпечення 

фінансової безпеки людини 
7 2 - - - 5 

Тема 3. Фінансова безпека підприємства 7 2 - - - 5 

Тема 4. Загрози фінансовій безпеці 7 2 - - - 5 

Тема 5. Національна безпека в контексті 

забезпечення фінансової безпеки 
7 2 - - - 5 

Тема 6. Бюджетна безпека: теоретичні основи та 

практика  забезпечення 
7 2 - - - 5 

Тема 7. Боргова безпека держави. 7 2    5 

Тема 8. Валютна безпека держави 7 2    5 

Тема 9. Інвестиційна складова фінансової безпеки 7 2    5 

Тема 10. Фінансова безпека банківської системи та 

банківської діяльності 
7 2    5 

Тема 11. Забезпечення фінансової безпеки 

суб’єктів фондового ринку 
7 2    5 

Тема 12. Забезпечення фінансової безпеки 

суб’єктів небанківської сфери 
7 2    5 

Тема 13. Правова складова фінансової безпеки 6 4    2 

Усього годин 90 28 - -  62 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

Не передбачено 
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5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість годин 

за денною 

формою навчання 

 

1 Тема 1. Концепція і стратегія економічної і фінансової 

безпеки 

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

2 Тема 2. Соціальна захист та проблеми забезпечення 

фінансової безпеки людини  

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

3 Тема 3. Фінансова безпека підприємства  

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

4 Тема 4. Загрози фінансовій безпеці  

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

5 Тема 5. Національна безпека в контексті забезпечення 

фінансової безпеки  

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

6 Тема 6. Бюджетна безпека: теоретичні основи та 

практика  забезпечення  

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

7 Тема 7. Боргова безпека держави. 

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

8 Тема 8. Валютна безпека держави 

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

9 Тема 9. Інвестиційна складова фінансової безпеки 

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

10 Тема 10. Фінансова безпека банківської системи та 

банківської діяльності 

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

11 Тема 11. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

фондового ринку 

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

12 Тема 12. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

небанківської сфери 

Завдання за рекомендацією викладача 

5 

13 Тема 13. Правова складова фінансової безпеки 

Завдання за рекомендацією викладача 

2 

 Разом  62 

6. Індивідуальне завдання 

Не передбачено 

 

7. Методи навчання 

Вербальні (пояснення, лекція, бесіда, дискусія), наочні (мультимедійні презентації, 

навчальна і наукова література, дистанційний курс), методи проблемного навчання 

 

8. Методи контролю 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінансова 

безпека» - залік. 

2. Форми поточного контролю під час лекційних занять та результатів самостійної 
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роботи: письмові завдання, доповіді, дискусії, есе, захист результатів виконання робіт,  

презентації, дискурс тощо. 

 

 

9. Схема нарахування балів 
 

роботи  

 

 

Поточна робота Залікова 

робота 

Сума  

Лекція 

 

Самостійна 

робота 

Тема 1 1 2 60 100 

Тема 2 1 2 

Тема 3 1 2 

Тема 4 1 2 

Тема 5 1 2 

Тема 6 1 2 

Тема 7 1 2 

Тема 8 1 2 

Тема 9 1 2 

Тема 10 1 2 

Тема 11 1 2 

Тема 12 1 2 

Тема 13 2 2 

Максимально поточний 

контроль 
40 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності протягом 

семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

Оцінка «відмінно» -  завдання оформлене у повному обсязі, здобувач володіє 

необхідними знаннями і уміннями. Оформлення завдання вказує на знання нормативного 

матеріалу, правильне застосування необхідних норм, знань і умінь для вирішення 

проблеми, робота не містить істотних помилок. В роботі здобувач точно формулює думки 

і обґрунтовує їх послідовно, логічно викладає матеріал, виявляє вміння ілюструвати 

теоретичні знання, наводить приклади, аналізує, володіє літературною мовою, грамотно 

оформлює свою відповідь. 

Оцінка «добре» - робота здобувача збагачена необхідними теоретичними та 

практичними матеріалами, проте у засвоєнні навчального матеріалу мають місце незначні 

прогалини і окремі неточності. Робота викладена з розумінням матеріалу, правильно 

застосовані теоретичні положення, необхідні для відповіді, але у роботі є окремі помилки і 
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незначні неточності. В завданні здобувач при викладенні матеріалу допускає деяку 

непослідовність, незначні неточності у формуванні думок. 

Оцінка «задовільно - зі змісту роботи очевидно, що знання з дисципліни носять 

розрізнений характер, недостатньо глибокі, а уміння аналізувати матеріал виявляється 

слабо. В роботі мають місце суттєві помилки, містяться істотні помилки. В виконаному 

завдані при викладенні матеріалу порушена послідовність і чіткість. 

Оцінка «незадовільно» ставиться, коли у роботі виявлено незнання значної 

частини теоретичного матеріалу з дисципліни, допущено помилки у формуванні 

визначень, спотворено їх зміст, але зі змісту роботи очевидно, що студент самостійно 

працював над матеріалом, допущені істотні помилки, невірний зміст норм права. Завдання 

взагалі не виконано.  

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Кравчук Н.Я.,. Фінансова безпека: Навчально-методичний посібник/ 

Кравчук Н.Я., Колісник О.Я., Мелих О.Ю. – Тернопіль: Вектор, 2010. – 277 

с. 

2. Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія : у 2 т. / О. І. 

Барановський. – К. : УБС НБУ, 2014. – Т. 1 : Основи економічної і 

фінансової безпеки економічних агентів. – 831 с. 

3. Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія : у 2 т. / О. І. 

Барановський. – К. : УБС НБУ, 2014. – Т. 2: Безпека фінансових інститутів. 

–715 с. 

4. Фінансова безпека суб'єктів господарювання [Текст ] : підручник / ред. О. Б. 

Жихор. – К. : УБС НБУ, 2014. – 605 с.  



 9 

Допоміжна література 

1. Грошово-кредитні інструменти забезпечення фінансової безпеки на 

сучасному етапі соціально-економічного розвитку України: Аналітична 

записка / Васильців Т.Г., Гудзовата О.О. - Регіональний філіал у м. Львові,  

Національний інститут стратегічних досліджень, 2018. – 10 с. URL: 

http://www.niss.gov.ua/articles/2872/. 

2. Коляда Т. А. Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія, 

практика: монографія / Т. А. Коляда. – Ірпінь: Університет ДФС України, 

2016. – 396 с. 

3. Розвиток середньострокового бюджетного планування як запорука 

зміцнення фінансової безпеки в процесі економічного відновлення: 

Аналітична записка / Касперович Ю.В. – Київ: Національний інститут 

стратегічних досліджень, 2018. – 36 с.  [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/3109/. 

4. Бюджетний кодекс України: Кодекс від 08.07. 2010 р.  

№ 2456-VI.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 03.01.2019). 

5. Про акціонерні товариства: Закон України від  17.09.2008 р.  

№ 514-VI.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/page7 (дата звернення: 

03.01.2019). 

6. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-

III.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення: 03.01.2019). 

7. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р.  

№ 2473-VIII.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 (дата звернення: 03.01.2019). 

8. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-

ХІІ.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=3480-15 (дата звернення: 03.01.2019). 

9. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій 

сфері: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 

569-р.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80 (дата звернення: 

03.01.2019). 

10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: 

Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ.  [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=3480-15 (дата звернення: 03.01.2019). 

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Rada.gov.ua 

2. Ryder: Financial Crime in the 21st Century, Law and Policy, 2011, Edward Elgar; 

3. Edelbacher, Kratcoski, Theil: Financial Crimes, A Threat to Global Security, 2012, CRC 

Press Taylor & Francis Group; 

4. Michael S. Barr, Howell E. Jackson, and Margaret E. Tahyar. Financial Regulation: Law 

and Policy. Edition: Second. West Academic; 

5. DEAN, Janice. Ideal Type Organisations and Company Law in Europe. European 

Business Law Review. 23 (2012) No. 4: 461. 

 

http://www.niss.gov.ua/articles/3109/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/page7
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
http://zakon.nau.ua/doc/?code=3480-15
http://zakon.nau.ua/doc/?code=3480-15


 10 

Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни «Підприємницьке 

право» 
 

 

Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 
 

Заступник декана _____________ факультету з навчальної роботи  

 
___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

«____» __________ 20___ р.  
 

Голова методичної комісії  _____________ факультету  
 

___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

 «____» __________ 20___ р.  

 

 


