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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Фінансова безпека є важливою складовою будь-якої системи чи то 

держави та суспільства, чи то окремо взятої родини. Дисципліні «Фінансова 

безпека» належить важливе місце у підготовці сучасних висококваліфікованих 

фахівців освітньо-професійної програми вищої освіти другого (магістерського) 

рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

оскільки в сучасних умовах посилення фінансової глобалізації, послаблення 

державного контролю за розвитком грошово-кредитних відносин, лібералізації 

зовнішньоекономічних зв'язків, підвищення ролі валютних відносин і 

посилення впливу валютної сфери на процеси, що протікають в реальному 

секторі економіки, зростання міжнародної мобільності капіталу, актуалізуються 

процеси, що загрожують стабільному функціонуванню національної економіки, 

що, у свою чергу, вимагає від сучасних спеціалістів високого рівня 

професійних знань у сфері гарантування економічної і фінансової безпеки з 

урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку 

держави. Тому, необхідною умовою є формування у майбутніх фахівців 

системи знань з питань забезпечення фінансової безпеки держави як складової 

економічної та національної безпеки, а також її функціональних елементів. 

 

Предмет навчальної дисципліни  

Предметом вивчення дисципліни «Фінансова безпека» є сукупність форм 

та методів виявлення та попередження загроз фінансовій діяльності фінансових 

установ країни, формування системи їх фінансової безпеки, моніторингу та 

оцінки її стану, заходів підтримання фінансової безпеки на рівні, що забезпечує 

фінансову стійкість та незалежність фінансових установ у процесі їх діяльності 

та України в цілому.  

 

Мета навчальної дисципліни  

Метою вивчення дисципліни « Фінансова безпека » є формування 

системи знань з питань забезпечення фінансової безпеки держави 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. 

 

Основні завдання  

Завдання вивчення дисципліни «Фінансова безпека» полягають у:  

– з’ясуванні концептуальних засад теорії економічної безпеки;  

– вивчення теоретичних, організаційно-правових та практичних засад 

фінансової безпеки;  

– виявлення причинно-наслідкових зв’язків, джерел та механізму 

виникнення загроз фінансовій безпеці;  

– відстеження та попередження існуючих та потенційних загроз 

фінансовій безпеці;  
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– розкриття методики та механізму розрахунку основних індикаторів, що 

забезпечують моніторинг поточного стану фінансової безпеки;  

– розгляд методики оцінки фінансової безпеки держави з визначенням 

інтегрального показника, що формується на основі відповідних критеріїв та 

індикаторів;  

– визначення напрямів мінімізації загроз фінансовій безпеці з 

урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку 

держави. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів  

після вивчення ["Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Фінанси", "Гроші 

і кредит", , "Економічна безпека", Фінансовий менеджмент","Бюджетний 

менеджмент" "Податковий менеджмент"]. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 теоретичні основи суті фінансової безпеки;  

 фінансові правопорушення і форми відповідальності;  

 зміст фінансової безпеки на національному рівні та рівні галузевої і 

регіональної безпеки;  

 складові особистої фінансової безпеки;  

 принципи організації і функціонування служб фінансової безпеки;  

б) уміти 

 застосовувати знання для розв'язання типових і нетипових завдань з 

захисту від фінансової небезпеки;  

 виявляти загрози і небезпеки фінансової діяльності держави;  

 визначати критерії та показники фінансової безпеки;  

 передбачати розвиток чинників - носіїв фінансової небезпеки;  

 застосувати отримані знання щодо захисту фінансових інтересів 

правовими засобами. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня  

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності 

З. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук для розв’язання 

нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Програма складена на 3 кредити ECTS.  

Форми контролю: поточний контроль, екзамен. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань –  

07 Управління та адміністрування  

Освітній ступінь “магістр” 

1 курс 

Фінансова безпека –  

нормативна навчальна дисципліна  

Курс: 1, Семестр: 2 

 

Шифр та назва 

спеціальності 

Кількість 
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ECTS 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

3 90 32 16 16 20/38 

 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів 

Кількість 

залікових 

модулів 

Вид 

контролю 

2 

2 
8 - екзамен 

Методи навчання Лекційні, семінарські та практичні заняття 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Фінансова безпека в системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

Тема 2. Бюджетна безпека держави. 

Тема 3. Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни  

Тема 4. Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку 

фінансових послуг. 

Тема 5. Фінансова безпека підприємства. 

Тема 6. Фінансова розвідка. 

Тема 7. Основи управління фінансовою безпекою підприємства. 

Тема 8. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки 

людини 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вступ 

Предмет і завдання вивчення навчальної дисципліни «Фінансова 

безпека». Зв'язок з іншими дисциплінами. Структура навчальної дисципліни. 

Організація навчання. Використання у навчальному процесі підручників, 

навчальних посібників, законодавчого та інструктивного матеріалу. 

 

Тема 1 

Фінансова безпека в системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

Сутність економічної безпеки та її підсистеми. Історія виникнення науки 

про фінансову безпеку як основну складову економічної безпеку держави. Зміст 

поняття, структура та класифікація, завдання дисципліни «Фінансова безпека» 

та її соціально-економічне значення. Фінансова безпека як основа економічної 

безпеки підприємства. Об'єкти та суб’єкти фінансової безпеки держави.  

Взаємозалежність фінансової безпеки держави і підприємства. Загрози , їх 

джерела та параметри ФБД (збитки, ризики). Рівень ФБД. Часові і просторові 

координати  дії загроз та небезпек, наявні (короткострокові) та потенційні 

(довгострокові) загрози. Тіньова економіка як системна загроза ФБД. 

Структура тіньової економіки. Оцінка рівня фінансової безпеки держави.  

Нормативно-правове та інформаційно-методичне забезпечення фінансової 

безпеки держави. 

 

Тема 2 

Бюджетна безпека держави 

Теоретична суть бюджетної безпеки. Сутність, значення та місце бюджетної 

безпеки в системі фінансової безпеки держави. Індикатори та загрози 

бюджетній безпеці. Оцінювання бюджетної безпеки держави. 
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Критерії ефективності бюджетної політики. Бюджетна стратегія та 

бюджетні цілі. Внутрішні та зовнішні загрози бюджетній безпеці держави. 

Інструменти та важелі бюджетної політики. Оцінка стану бюджетної безпеки 

України. Бюджетні правопорушення як форма небезпеки у сфері економічних 

повноважень та управління та правові форми відповідальності за їх скоєння. 

Роль правоохоронних органів України у боротьбі з бюджетними злочинами та 

забезпеченні бюджетної безпеки держави. 

 

Тема 3 

Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни 

 Теоретична суть податкової безпеки. Податкова безпека: її сутність, 

значення та рівні. Податковий ризик: сутність, види та методи його визначення. 

Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та 

мікроекономічний рівень. 

Поняття податкового навантаження (тиску). Критерії ефективності 

податкової політики. Стратегічні цілі реформування оподаткування. Індикатори 

податкової безпеки. Інструменти та важелі податкової політики. Оцінка стану 

податкової безпеки України. Приховування доходів від оподаткування, 

несвоєчасна і неповна їх сплата як форма небезпеки у сфері економічних 

повноважень і управління та правові форми відповідальності за їх скоєння. 

Роль правоохоронних органів України у боротьбі з податковими злочинами та 

забезпеченні податкової безпеки держави. 

 

Тема 4 

Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку 

фінансових послуг 

 Фінансова безпека грошово-кредитного ринку. Фінансова безпека 

валютного ринку. Основні поняття фінансової безпеки фондового ринку 

держави. Індикатори фінансової безпеки фондового ринку (капіталізація цінних 

паперів, їх структуру та рівень ліквідності), здатний забезпечити стійкий 

фінансовий стан емітентів, власників, покупців, організаторів торгівлі, 

торговців, інститутів спільного інвестування, посередників (брокерів), 

консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів і держави загалом. Оцінка 

безпеки фондового ринку (безпека ринку державних цінних паперів і ринку 

корпоративних цінних паперів, а також решти його сегментів: ринків акцій, 

облігацій, векселів, казначейських зобов’язань, ощадних сертифікатів, 

біржового та позабіржового ринків). 

 Основні поняття фінансової безпеки страхового ринку держави. Місце, 

функції та роль страхового ринку в економічному розвитку держави і території.  

Індикатори безпеки страхового ринку (забезпеченість страхових компаній 

фінансовими ресурсами для відшкодування обумовлених у договорах 

страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування. Вплив 

на фінансову безпеку ринку страхових послуг об'єктивних і суб'єктивних, 

внутрішніх і зовнішніх чинників.  
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Тема 5 

Фінансова безпека підприємства 

Характеристика елементів структури фінансової безпеки підприємства. 

Фінансові ризики як деструктивні чинники впливу на фінансову безпеку 

підприємства. Система фінансових інтересів підприємства як основа 

забезпечення його фінансової безпеки. Характеристика елементів структури 

механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. Методичне 

забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Комплексна 

оцінка фінансової безпеки підприємства. 

 

Тема 6 

Фінансова розвідка 

Місце і роль фінансової розвідки в системі забезпечення стратегічного 

розвитку підприємства. Принципи фінансової розвідки. Організація та 

ефективність фінансової розвідки. Джерела інформації  фінансової  розвідки  та  

методи  її збору  

 

Тема7 

Основи управління фінансовою безпекою підприємства 

Завдання, об’єкти та методи управління управління фінансовою безпекою 

підприємства. Розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки 

підприємства. Бенчмаркінг як інструмент забезпечення фінансової безпеки 

підприємства. Сутність і принципи антикризового управління фінансовою 

безпекою підприємства. Організаційне забезпечення фінансової безпеки 

підприємства. 

 

Тема 8 

Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки 

людини 

Соціальна політика та її вплив на економічну і фінансову безпеку 

держави. Соціальні критерії та індикатори оцінки фінансової безпеки людини. 

Загрози фінансовій безпеці людини: соціально- економічні наслідки для 

суспільства. Стратегія соціально-економічного розвитку і фінансова безпека 

людини у контексті зміцнення економічної безпеки держави 

Соціальна безпека населення та її основні складові. Державні пріоритети 

у сфері соціальної безпеки. 
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ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ  

 
5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ  

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП 

 

№ роз-

ділу, 

теми  

Назва розділу, теми,  

змістового модуля 

Кількість годин за  

ОПП 

Розподіл 

аудиторних годин 

В
сь

о
го

  у тому числі 

Л
ек

ц
ії

  

С
ем

ін
ар

и
 

/ 
п

р
ак

ти
ч

-

н
і 

СРС/ 

ІРС А
у

д
и

то
р

н
і 

 

1. 

Фінансова безпека в системі 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 

11 2/5 4 2 2 

2. Бюджетна безпека держави. 12 3/5 4 2 2 

3. 

Податкова безпека як 

складова фінансової безпеки 

країни  

11 2/5 4 2 2 

4. 

Фінансова безпека складо-

вих фінансового ринку та 

ринку фінансових послуг. 

18 4/10 4 2 2 

5. 
Фінансова безпека 

підприємства. 
12 3/5 4 2 2 

6. Фінансова розвідка. 8 2/2 4 2 2 

7. 
Основи управління фінансо-

вою безпекою підприємства. 
10 2/4 4 2 2 

8 

Соціальна політика та 

проблеми забезпечення 

фінансової безпеки людини 

8 2/2 4 2 2 

Разом годин 90 20/38 32 16 16 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

6. 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

занят-

тя 
Тема та короткий зміст заняття 

К
іл

-т
ь

 

г
о

д
и

н
 

1.  
Фінансова безпека в системі забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 
2 

2.  Бюджетна безпека держави. 2 

3.  Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни  2 

4.  
Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку 

фінансових послуг. 
2 

5.  Фінансова безпека підприємства. 2 

6.  Фінансова розвідка. 2 

7.  Основи управління фінансовою безпекою підприємства. 2 

8.  
Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової 

безпеки людини 
2 

Разом годин 16 

 

6. 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

№
 

за
н

я
т

-т
я

 

Тема  

К
-т

ь
 

г
о
д

и
н

  

1. . 
Фінансова безпека в системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 
2 

2.  Бюджетна безпека держави. 2 

3.  Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни  2 

4.  
Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку 

фінансових послуг. 
2 

5.  Фінансова безпека підприємства. 2 

6.  Фінансова розвідка. 2 

7.  Основи управління фінансовою безпекою підприємства. 2 

8.  
Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової 

безпеки людини 
2 

Разом практичних (семінарських) занять 16 
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6.3. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  
№

 

п
/п

 
Назва розділу, зміст консультації 

К-сть 

годин  

1. 

Консультація по організації та виконанню самостійної роботи 

студентів, по підготовці до семінарських занять, опрацювання 

рекомендованої літератури 

5 

Разом годин 5 

 

7. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

(Видано окремою брошурою) 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС) 

8.1. ГРАФІК  ВИКОНАННЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

№
 

т
е
м

и
 

Назва розділу, теми 

К
іл

ь
к

і

с
т
к

-т
ь

 

г
о

д
и

н
 

С
Р

С
 

Тема 1 
Фінансова безпека в системі забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 
2  

Тема 2 Бюджетна безпека держави. 3  

Тема 3 Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни  2  

Тема 4 
Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку 

фінансових послуг. 
4  

Тема 5 Фінансова безпека підприємства. 3  

Тема 6 Фінансова розвідка. 2  

Тема 7 Основи управління фінансовою безпекою підприємства. 2  

Тема 8 
Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової 

безпеки людини 
2  

Разом годин 20 

 

Форми контролю самостійної роботи: опитування на семінарських і 

практичних заняттях. 

 

 

 

 

 

 

ЗАОЧНА  ФОРМА НАВЧАННЯ  
ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ  НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП 
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№ роз-

ділу, 

теми  

Назва розділу, теми,  

змістового модуля 

Кількість годин за  

ОПП 

Розподіл 

аудиторних годин 

В
сь

о
го

  у тому числі 

Л
ек

ц
ії

  

С
ем

ін
ар

и
 

/ 
п

р
ак

ти
ч

-

н
і 

СРС/ 

ІРС А
у

д
и

то
р

н
і 

 

1. 

Фінансова безпека в системі 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 

11 4/5 1 1 - 

2. Бюджетна безпека держави. 12 4/6 1 1 2 

3. 

Податкова безпека як 

складова фінансової безпеки 

країни  

11 3/6 3 1 - 

4. 

Фінансова безпека складо-

вих фінансового ринку та 

ринку фінансових послуг. 

18 6/12 1 1 2 

5. 
Фінансова безпека 

підприємства. 
12 4/6 3 1 2 

6. Фінансова розвідка. 8 3/3 1 1 - 

7. 
Основи управління фінансо-

вою безпекою підприємства. 
10 3/5 1 1 - 

8 

Соціальна політика та 

проблеми забезпечення 

фінансової безпеки людини 

8 3/3 3 1 - 

Разом годин 90 30/46 14 8 6 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

6. 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ занят-

тя 
Тема та короткий зміст заняття 

К
іл

-т
ь

 

г
о
д

и
н

 

1.  
Фінансова безпека в системі забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 
1 

2.  Бюджетна безпека держави. 1 

3.  Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни  1 

4.  
Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку 

фінансових послуг. 
1 

5.  Фінансова безпека підприємства. 1 

6.  Фінансова розвідка. 1 

7.  Основи управління фінансовою безпекою підприємства. 1 

8.  Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової 1 
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безпеки людини 

Разом годин 8 

 

6. 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

№
 

за
н

я
т

-т
я

 

Тема  

К
-т

ь
 

г
о

д
и

н
  

1. . 
Фінансова безпека в системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 
- 

2.  Бюджетна безпека держави. 2 

3.  Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни  - 

4.  
Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку 

фінансових послуг. 
2 

5.  Фінансова безпека підприємства. 2 

6.  Фінансова розвідка. - 

7.  Основи управління фінансовою безпекою підприємства. - 

8.  
Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової 

безпеки людини 
- 

Разом практичних (семінарських) занять 6 

 

 

 

 

 

6.3. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  

№
 

п
/п

 

Назва розділу, зміст консультації 
К-сть 

годин  

1. 

Консультація по організації та виконанню самостійної роботи 

студентів, по підготовці до семінарських занять, опрацювання 

рекомендованої літератури 

10 

Разом годин 10 
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8. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

(Видано окремою брошурою) 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС) 

8.1. ГРАФІК  ВИКОНАННЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

№
 

т
е
м

и
 

Назва розділу, теми 

К
іл

ь
к

і

с
т
к

-т
ь

 

г
о

д
и

н
 

С
Р

С
 

Тема 1 
Фінансова безпека в системі забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 
4  

Тема 2 Бюджетна безпека держави. 4  

Тема 3 Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни  3  

Тема 4 
Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку 

фінансових послуг. 
6  

Тема 5 Фінансова безпека підприємства. 4  

Тема 6 Фінансова розвідка. 3  

Тема 7 Основи управління фінансовою безпекою підприємства. 3  

Тема 8 
Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової 

безпеки людини 
3  

Разом годин 30  

 

Форми контролю самостійної роботи: опитування на семінарських і 

практичних заняттях. 

 

 

 

 

8.2.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ  

Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення 

студентами. Самостійна робота повинна активізувати засвоєння знань, набуття 

вмінь та навичок студентів для успішного застосування їх у подальшій роботі. 

СРС включає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

практичних завдань. Теоретичний етап СРС передбачає вивчення окремих 

питань теми або всієї теми шляхом опрацювання рекомендованої літератури.  

 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Час, відведений для самостійної роботи студента, повинен становити не 

менше 1/3 частини академічного кредиту. В сучасних умовах перебудови вищої 

освіти самостійній роботі студентів відводиться особливо важливе місце. 

Самостійна робота повинна активізувати засвоєння знань, їх розвиток, набуття 

вмінь та практичних навичок студентами з дисципліни, що вивчається, для 
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успішного застосування їх у подальшій практиці.  

При вивченні навчальної дисципліни «Фінансова безпека» СРС 

реалізується як на лекціях, семінарських заняттях так і при підготовці до заліку. 

В даному випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, 

консультативний та контролюючий характер. 

СРС може відбуватися як при безпосередній участі викладача, так і без 

його участі на протязі навчання студента. СРС  це вивчення теоретичних та 

практичних питань з використанням навчально-методичних посібників та 

відповідної літератури.  

Самостійна робота студента умовно поділяється на два етапи: 

- теоретичний (вивчення окремих тем (питань з тем) навчальної 

дисципліни «Фінансова безпека»); 

- практичний (виконання індивідуальних завдань (ІНДЗ), складання 

тестових завдань, викладення змісту навчальних модулів у вигляді схем, 

таблиць). 

Основна форма контролю СРС  перевірка виконання практичних 

завдань. Виконання всіх видів самостійної роботи є необхідною передумовою 

допуску студентів до здачі іспиту з даного предмету. 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

8.1. ГРАФІК  ВИКОНАННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

№
 

т
е
м

и
 

Назва розділу, теми 

К
іл

ь
к

і

с
т
к

-т
ь

 

г
о
д

и
н

 

ІР
С

 

Тема 1 
Фінансова безпека в системі забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 
 5 

Тема 2 Бюджетна безпека держави.  6 

Тема 3 Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни   6 

Тема 4 
Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку 

фінансових послуг. 
 12 

Тема 5 Фінансова безпека підприємства.  6 

Тема 6 Фінансова розвідка.  3 

Тема 7 Основи управління фінансовою безпекою підприємства.  5 

Тема 8 
Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової 

безпеки людини 
 3 

Разом годин 46  

 

Індивідуальна науково-дослідна робота стимулює студентів до наукової й 

творчої праці, є формою організації навчального процесу, яка передбачає 

створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів 
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через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну 

роботу і творчу діяльність.  

ІНДЗ передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових 

досліджень та інших творчих завдань. Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента 

навчального, навчально-дослідницького характеру, яке використовується в 

процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 

студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 

практиці та розвиток навичок самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в 

межах навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь 

і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює одну 

тему (декілька тем) або зміст навчальної дисципліни в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під 

керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються 

окремо кожним студентом. Завдання можуть мати комплексний характер і тоді 

до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

З навчальної дисципліни «Фінансова безпека» ІНДЗ включає такі 

види: написання пошукових і дослідницьких рефератів, наукових статей, 

участь та публікування тез доповідей в науково-практичних конференціях, 

науково-дослідних проектах, круглих столах, наукових семінарах з 

вищезазначених тем курсу. 
 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань  

 вступ – обґрунтовується актуальність, мета і завдання роботи та 

основні її положення, вказуються і коротко характеризуються методи 

роботи; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, тощо, на основі яких виконується завдання; 

 основні результати роботи – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована 

реферативна інформація та її аналіз тощо; 

 висновки та пропозиції – висновки логічно виходять з результатів 

дослідження та відповідають меті і завданням; 

 список використаної літератури. 

 

 

Рекомендована тематика науково-дослідних робіт: 

1. Зовнішні та внутрішні загрози і небезпеки фінансової діяльності держави. 

2. Оцінка рівня фінансової безпеки держави. 

3. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави. 

4. Вплив безробіття на фінансову безпеку держави. 

5. Основні передумови забезпечення фінансової безпеки регіону. 
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6. Фінансові загрози суспільству від втрати конкурентоспроможності 

економіки. 

7. Форми відповідальності за фінансові правопорушення. 

8. Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки України у зовнішньому 

середовищі. 

9. Збалансованість інвестиційних процесів та їх  роль у забезпеченні 

фінансової безпеки держави.  

10. Основні причини загострення галузевої фінансової небезпеки в Україні. 

11. Основні напрями стратегії фінансової безпеки України. 

12. Вплив системи управління на фінансову небезпеку регіону. 

13. Енергетична криза та її вплив на фінансову безпеку держави.  

14. Стан фінансової безпеки регіону та індикатори, що його визначають.  

15. Збалансована інвестиційна політика держави як фактор гарантування 

фінансової безпеки. 

16. Шляхи удосконалення методики визначення інтегральної оцінки 

фінансової безпеки держави. 

17. Стратегія і тактика фінансової безпеки держави в умовах глобалізації. 

18. Фінансові правопорушення як форма небезпеки. 

19. Валютна безпека в України та шляхи її підвищення. 

20. Фінансова безпека підприємства та шляхи її підвищення. 

 

10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

1. Сутність економічної безпеки та її підсистеми   

2. Фінансова безпека як основа економічної безпеки підприємства  

3. Взаємозалежність фінансової безпеки держави і підприємства  

4. Сутність, значення та місце бюджетної безпеки в системі фінансової 

безпеки держави  

5. Індикатори та загрози бюджетній безпеці  

6. Оцінювання бюджетної безпеки держави  

7. Податкова безпека: її сутність, значення та рівні  

8. Податковий ризик: сутність, види та методи його визначення . 

9. Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та 

мікроекономічний рівень  

10. Фінансова безпека грошово-кредитного ринку  

11. Фінансова безпека валютного ринку  

12. Фінансова безпека фондового ринку  

13. Місце, функції та роль страхового ринку в економічному розвитку 

держави і території  

14. Безпека страхового ринку як складова фінансово- економічної безпеки 

держави  

15. Вплив державного регулювання на фінансову безпеку страхового ринку  

16. Характеристика елементів структури фінансової безпеки підприємства 

17. Фінансові ризики як деструктивні чинники впливу на фінансову безпеку 

підприємства 
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18. Система фінансових інтересів підприємства як основа забезпечення його 

фінансової безпеки… 

19. Характеристика елементів структури механізму  забезпечення фінансової 

безпеки підприємства 

20. Методичне забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки підприємства  

21. Комплексна оцінка фінансової безпеки підприємства  

22. Місце і роль фінансової розвідки в системі забезпечення стратегічного 

розвитку підприємства  

23. Принципи фінансової розвідки  

24. Джерела  інформації  фінансової  розвідки  та  методи  її збору  

25. Завдання, об’єкти  та методи управління управління фінансовою безпекою 

підприємства  

26. Розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства  

27. Бенчмаркінг як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства  

28. Сутність і принципи антикризового управління фінансовою безпекою 

підприємства  

29. Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства  

30. Соціальна політика та її вплив на економічну і фінансову безпеку держави 

31. Соціальні критерії та індикатори оцінки фінансової безпеки людини 

32. Загрози фінансовій безпеці людини: соціально- економічні наслідки для 

суспільства 

33. Стратегія соціально-економічного розвитку і фінансова безпека людини у 

контексті зміцнення економічної безпеки держави 

 

11.ПОЛІТИКА КУРСУ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ  

 

11.1 ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін; 

- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу; 

- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до 

методичних вказівок та визначеного викладачем завдання і терміну; 

- ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після 

встановленого терміну у дні визначені викладачем. При цьому оцінка 

знижується на 10 % (якщо заборгованість не була обумовлена поважними 

причинами), а якщо заборгованість виникла з поважних причин (напр., по 

хворобі студента) - зниження оцінки не передбачається; 
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- здобувачі вищої освіти, після завершення аудиторних занять, мають 

право підвищити свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

- списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). За використання телефонів і 

комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент 

отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття; 

- під час роботи над завданнями,   користуючись Інтернет-ресурсами та 

іншими джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело, 

використане під час виконання завдання; 

- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%; 

- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент 

отримує за завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які передбачені   

даним силабусом; 

- списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв);  

- мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу викладача. 

Політика щодо відвідування:  

- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є 

обов’язковим компонентом відвідування; 

- наявність підключеного облікового запису студента до лекції/ 

практичних, семінарських занять не свідчить про його присутність на занятті; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі. За погодженням із керівником курсу студент може презентувати 

виконані завдання під час консультацій викладача; 

- студент, який запізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини при цьому має право бути присутнім на занятті; 

Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання усіх 

видів  робіт, передбачених курсом. 

 

11.2 МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Методи контролю: 

- поточний контроль; 

- підсумковий контроль. 
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Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. 

Підсумковий контроль проводиться по закінченні навчального року з 

метою оцінювання результатів вивчання навчального курсу на завершальному 

етапі та передбачає засвоєння знань у вигляді семестрового екзамену. 

Оцінювання рівня знань студентів на семінарських та практичних 

заняттях проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів). 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів становить: 

за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів. 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

 практичні (семінарські)/самостійні/індивідуальна робота – 50% 

семестрової оцінки. Максимальна кількість – 50 балів: 

практичні (семінарські)/самостійні – 20 балів; 

індивідуальна робота – 30 балів. 

 екзамен – 50% семестрової оцінки.  

Максимальна кількість – 50 балів  

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

 

           Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів 

Поточний контроль** Індивідуальна 

робота 

студента* 

 

Екзамен 

 

Разом*** Теми/бали 

Теми 

1-2 

Теми 

3-4 

Тема 

5-6 

Теми 

7-8 

5 5 5 5 30  

50 

 

100                        20 30 

50 

*індивідуальну роботу приймає лектор; 

**поточний контроль приймають викладачі, які проводять семінарські/практичні заняття; 
*** за активну участь у науково-дослідній роботі кафедри студент може отримати додаткові 

заохочувальні бали за пропозицією лектора, відповідно до рішення кафедри. 
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Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів за видами робіт 
Види 

робіт 
Критерії оцінювання 

Оцінка 

С
ем

ін
а
р

сь
к

і 
/п

р
а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови відповідності 

виконаного завдання студентом та його усної/письмової відповіді 

(захисту виконаної практичної роботи). Відсутність тієї чи іншої 

складової знижує оцінку. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

 

 

 

 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але  при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

 

 

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

 

 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

 

 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом 

не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів 

та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

 

1 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу контролюється на семінарах та під час підсумкового 

семестрового контролю. 
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Ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

а
  

р
о
б
о
т
а
  

ст
у
д
ен

т
а
 (

ІР
С

) 

Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу 

Критерії оцінювання: 

- робота є оригінальним самостійним дослідженням, у якому є творчий 

пошук студента, його вміння нестандартно мислити, працювати з 

науковими джерелами, висуваючи при цьому власні гіпотези з 

досліджених проблем. 

- дотримано вимоги до структури роботи, до викладу думки та до 

технічного оформлення тексту згідно із вказаними вище 

рекомендаціями. 

30 

 

 

 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 

                   

Екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх 

студентів. 

Максимальна кількість балів за екзамен   

Екзаменаційний білет містить 32 завдання: 

 

50 

Перший рівень (завдання 1-30) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких 

одна є правильною. За кожне правильно виконане завдання студент 

одержує 0,5 бала (максимально 20 * 1,0 = 30,0 балів). 

 

30 

Другий рівень (завдання 31-32) –  практичні завдання з повним 

розв’язком і поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях треба 

записати формули для розрахунків, послідовні та логічні дії всіх 

розрахунків, навести одиниці вимірювання одержаних показників і 

зробити належні висновки. У разі необхідності розв’язки задач 

супроводжувати графіками і таблицями, які необхідно оформляти 

відповідно до встановлених вимог. За кожне правильно виконане 

завдання студенту виставляється 10,0 балів (максимально 2 * 10,0 = 20,0 

балів) 

 

 

 

20 

  

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до 

Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень  здобувачів вищої освіти у 

Львівському  національному університеті імені Івана Франка. 



25 

 25 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

 

 

90-100 

Студент демонструє повні знання навчального 

матеріалу в обсязі, що відповідає програмі 

дисципліни «Фінансова безпека», правильні і 

обґрунтовані дає відповіді. Вміє використати 

теоретичні положення дисципліни в практичних 

розрахунках, аналізувати та зіставляти дані і 

робити правильні висновки.  Приймає активну 

участь на семінарських/практичних заняттях,  

дискусійних моментах лекцій та у науковій роботі 

(конференції, круглі столи, наукові семінари, 

публікація статей).  

Високий 

Студент повністю 

відповідає    фаховим, 

предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Фінансова 

безпека» 

  

Відмін-но/ 

(А) 

 

 

81-89 

Студент добре володіє матеріалом, що відповідає 

програмі дисципліни «Фінансова безпека» робить 

на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати теоретичні положення при 

вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені 

помилки, кількість яких є незначною.    

Достатній 

Студент відповідає  

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Фінансова 

безпека» однак під час 

відповідей може допускати 

незначні неточності. 

 

Добре (В) 

 

 

 

 

71-80 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, 

знає основні положення матеріалу, що відповідає 

програмі дисципліни «Фінансова безпека» робить 

на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати при вирішенні типових практичних 

завдань, але допускає окремі неточності. Помилки 

у відповідях/ розв’язках/ розрахунках не є 

системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при 

проведенні практичних занять та виконанні 

індивідуальних / контрольних завдань. 

Достатній 

Студент відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Фінансова 

безпека» однак на додаткові 

питання з теоретичних 

положень та практичних 

завдань відповідь не чітка і 

не повна.  

Добре / 

(С) 

 

 

61-70 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, 

передбачений програмою дисципліни «Фінансова 

безпека». Розуміє основні положення, що є 

визначальними у курсі, може вирішувати подібні 

завдання тим, що розглядались з викладачем, але 

допускає значну кількість неточностей і грубих 

помилок, які може усунути після зауваження 

викладача. 

Середній 

Студент частково 

відповідає    фаховим, 

предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Фінансова 

безпека» та забезпечує 

достатній  рівень 

відтворення основних 

положень дисципліни 

Задовіль-

но / (D) 

 

 

51-60 

Студент має певні знання, передбачені в програмі 

дисципліни «Фінансова безпека» володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, 

який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, 

студент з труднощами відповідає та теоретичні 

питання та пояснює правила вирішення 

практичних/розрахункових завдань дисципліни.   

Середній 

Студент частково 

відповідає    фаховим, 

предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Фінансова 

безпека» і є мінімально 

допустимий рівень знань у 

Задовіль-

но / (Е) 
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11.3 Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

 

Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 

Залік 

A 90 – 100 5 відмінно  

зараховано B 81 – 89 4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 Незадовільно 

(з можливістю 

повторного  

складання) 

Не зараховано 

(з можливістю 

повторного  

складання) 

F 0 – 20  

2 

незадовільно 

(з повторним 

вивченням) 

Не зараховано (з 

повторним вивченням) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою відображається у 

відомості обліку успішності та іншої академічної документації. 

 

 

 

 

 

всіх складових навчальної 

програми  дисципліни.  

 

 

21-50 

Студент може відтворити окремі фрагменти з 

курсу «Фінансова безпека» однак працював він   

пасивно, його відповіді під час семінарських та 

виконанні практичних завдань в більшості є 

неправильними, необґрунтованими. Розуміння 

матеріалу з дисципліни у студента відсутнє. 

Низький 

Студент відповідає 

окремим    фаховим, 

предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Фінансова 

безпека», однак не 

забезпечує практичної 

реалізації задач, що 

формуються при вивчені 

дисципліни «Фінансова 

безпека» 

Незадо-

вільно з 

можли-

вістю 

повторног

о  скла-

дання / 

(FX) 

 

0-20 

Студент повністю не виконав вимог робочої 

програми навчальної дисципліни «Фінансова 

безпека». Його знання на підсумкових етапах 

навчання є фрагментарними.  

Незадовільний 

Студент не відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Фінансова 

безпека» і не підготовлений 

до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та 

завдання дисципліни. 

Незадові-

льно з 

повтор-

ним 

вивчен-

ням / (F)  
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12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

12.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 програму навчальної дисципліни; 

 робочу програму навчальної дисципліни; 

 плани семінарських і практичних занять та методичні рекомендації 

з їх проведення;  

 завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи 

(СРС); 

 завдання та методичні матеріали до виконання індивідуальної 

науково-дослідної роботи (ІНДЗ);  

 завдання для проведення модульного контролю (тестові завдання); 

 завдання для підсумкового контролю; 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 конспект лекцій; 

 підручники і навчальні посібники;  

 структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал. 
 

12.2. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Методи активізації 

навчального процесу 
Проблемні питання 

Проблемні лекції 

направлені на розвиток 

логічного мислення 

студентів, коло питань 

теми обмежується двома-

трьома ключовими 

моментами, 

використовується досвід 

зарубіжних навчальних 

закладів.  

Тема 4. Фінансова безпека складових фінансового 

ринку та ринку фінансових послуг 

Проблемні питання:  

1. Фінансова безпека валютного ринку. 

2. Фінансова безпека та хеджування. 

3.Страховий ринок: сутність, структура та роль у 

забезпеченні фінансової безпеки держави 

Проблемні питання:  

1. Аналіз динаміки норм національного законодавства 

щодо страхового ринку. 

2. Визначення кореляції між страховими платежами 

та фінансовою безпекою суспілдьства. 

Семінари-дискусії 

передбачають обмін 

думками і поглядами 

учасників з приводу даної 

теми, а також розвивають 

мислення  допомагають 

формувати погляди і 

переконання, виробляють 

вміння формулювати 

думки й висловлювати їх, 

вчать оцінювати 

Тема 7. Фінансова розвідка 

Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

1. Напрямки підвищення якості фінансової розвідки у 

Україні. 

2. Фінансова розвідка та мождивості використання світового 

досвіду в Україні. 
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пропозиції інших людей, 

критично підходити до 

власних поглядів.   

Банки візуального 

супроводження сприяють 

активізації   творчого 

сприйняття   змісту 

дисципліни   за 

допомогою наочності 

• Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної 

дисципліни  

•  Методичні рекомендації з навчальної дисципліни  

 •  Законодавчі матеріали та коментарі до них   

 

13. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

Ресурси мережі 

університету 

з навчальної 

дисципліни  

1. Офіційний сайт Президента України 

[Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету [Електронний ресурс] . – 

Режим доступу:  http://www.budget.rada.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Урядового порталу [Електронний 

ресурс] . – Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

[Електронний ресурс] . – Режим доступу:  

http://www.minfin.gov.ua/ 

6. Офіційний сайт Віртуального університету 

Міністерства фінансів України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  

http://edu.minfm.gov.ua/Pages/Default.aspx 

7. Офіційний сайт Академії фінансового управління 

Міністерства фінансів України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ndfi.minfm.gov.ua/ 

8. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.dkrs.gov.ua/ 

9. Офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.me.gov.ua/ 

10. Офіційний сайт Державного фонду сприяння 

місцевому самоврядуванню в Україні [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://municipal.gov.ua/ 

▪ Програма навчальної 

дисципліни  

▪ Робоча програма 

навчальної дисципліни  

▪ Методичні рекомен-

дації з вивчення тем  

▪ Плани семінарських 

занять та методичні 

рекомендації до їх 

проведення 

▪ Практикум для 

проведення 

практичних занять 

▪ Методичні 

рекомендації з 

виконання самостійної 

роботи (СРС) 

▪ Методичні 

рекомендації та ІНДЗ  

▪ Засоби діагностики 

знань студентів з 

навчальної дисципліни  

▪ Інші 

http://www.president.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.budget.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://edu.minfm.gov.ua/Pages/Default.aspx
http://ndfi.minfm.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://municipal.gov.ua/
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11. Офіційний сайт Асоціації міст України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.auc.org.ua/ 

12. Офіційний сайт Державної служби статистики 

України [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

13. Офіційний сайт Журналу «Урядовий кур'єр». 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.ukurier.gov.ua/ 

14. Офіційний сайт Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

15. Офіційний сайт Львівської національної 

бібліотеки України ім. В. Стефаника [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/ 

 

http://www.auc.org.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukurier.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/

