
 

 

 

 

 



І. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Фінансова безпека суб’єктів господарювання 

Курс 1 1 

Семестр  2 2 

Обсяг кредитів  3 3 

Обсяг годин, в т.ч.: 90 90 

аудиторні 30 4 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 60 86 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Мета викладання навчальної дисципліни «Фінансова безпека суб’єктів 

господарювання» є  надання  студентам базових  знань  про  методи  фінансового  

аналізу,  процеси  та  явища,  що становлять  небезпеку  для фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання;  формування  системних  уявлень  про закономірності  

та  тенденції  розвитку  світової  і  вітчизняної  школи визначення  та  формування  

системи  захисту  фінансової  безпеки суб’єктів господарювання,  про  

економічний  розвиток  методів  оцінки  фінансової небезпеки  суб’єктів 

господарювання;  визначення  наукового  внеску  окремих  шкіл  і напрямів  в  

економічну  теорію  та  їхнього  впливу  на  фінансову  безпеку суб’єктів 

господарювання;  формування  сучасного  економічного  мислення  та  світогляду 

студентів щодо систем захисту суб’єктів господарювання.            Основними 

завданнями вивчення дисципліни є:  

- засвоєння студентами теоретичних основ фінансової безпеки на різних 

її рівнях; 

- оволодіння навичок з визначення характеру впливу загроз  фінансовій 

безпеці суб’єктів господарювання, оцінка ступеня їх небезпеки, вміння 

формувати методи захисту;  

- набуття майбутніми фахівцями вміння управляти економічними 

ризиками; 



- засвоєння методики оцінки фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання з застосуванням сукупності фінансових показників, що 

характеризують її рівень; 

- засвоєння теоретичних основ та отримання практичних навичок щодо 

адаптації суб’єктів господарювання з метою оптимізації фінансових 

показників діяльності суб’єктів господарювання. 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Після вивчення курсу студенти будуть: 

знати: 

- основні поняття фінансової безпеки суб’єктів господарювання; 

- показники оцінки стану фінансової безпеки суб’єктів господарювання; 

- методи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання; 

- види стратегії фінансової безпеки суб’єктів господарювання; 

- основні загрози фінансової безпеки суб’єктів господарювання; 

- основні ризики фінансової безпеки суб’єктів господарювання; 

- вплив фінансових інтересів на рівень фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання; 

 

вміти:  

- досліджувати стан суб’єктів господарювання та визначати рівень їх 

фінансової безпеки; 

- визначати загрози фінансової безпеки суб’єктів господарювання; 

- аналізувати стратегії забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання; 

- розраховувати показники стану фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання; 

- складати наперед план дій в тій чи іншій кризовій ситуації; 

- швидко адаптувати до ситуації, що склалася для гарантування фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання. 

 

 Загальні компетентності: 

1. Здатність до аналізу системи фінансових інтересів суб’єктів 

господарювання, як основи забезпечення їх фінансової безпеки. 

2. Здатність до впровадження методичного забезпечення оцінки рівня 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

3.  Здатність до організації комплексної оцінки фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання. 

4.  Здатність до аналізу впливу зовнішнього середовища на фінансову 

безпеку суб’єктів господарювання. 



5. Здатність до організації інформаційно-аналітичного забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

6. Здатність до організації процесу планування фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання.  

 

7. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
с
ь

о
г
о

  

Розподіл годин між 

видами робіт 

  Аудиторна:  

  

Л
е
к

ц
ії

  

С
е
м

ін
а

р
и

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

і 
 

Ін
д
и

в
ід

у
а

л
ь

н
і 

 

С
а
м

о
с
т
ій

н
а

  

Змістовий модуль 1. Змістово-типологічна характеристика 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

Тема 1. Теоретичні основи фінансової безпеки 

підприємств, установ, організацій 

 2 

2 

   6 

Тема 2. Фінансова безпека у системі 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

 

2 

   6 

Тема 3. Елементи структури фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання  

 
2 

2 

 

   6 

Тема 4.  Організація управління фінансовою 

безпекою суб’єктів господарювання 

 
2 

   6 

Модульний контроль        

Разом 36 8 4    24 

Змістовий модуль 2. Система фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання 

Тема 5.  Чинники впливу на фінансову безпеку 

суб’єктів господарювання 

 
2 

2 

   6 

Тема 6.  Моніторинг як елемент фінансового 

менеджменту безпеки 

 
2 

   6 

Тема 7.  Механізм забезпечення фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання 

 
2 

2 

   6 

Тема 8.  Методологія оцінювання, критерії та 

показники фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання 

 

2 

   6 



Тема 9.  Управління ризиками у системі 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

 
2  

   6 

Тема 10.  Антикризове управління у системі 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

 
2 2 

   6 

Модульний контроль        

Разом 54 12 6    36 

Всього  90 20 10    60 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Змістово-типологічна характеристика 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

Тема 1. Теоретичні основи фінансової безпеки 

підприємств, установ, організацій 

9,5 1     9 

Тема 2. Фінансова безпека у системі 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

9,5     9 

Тема 3. Елементи структури фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання 

8,5 1     8 

Тема 4.  Організація управління фінансовою 

безпекою суб’єктів господарювання 

8,5     8 

Модульний контроль        

Разом 36 2     34 

Змістовий модуль 2. Система фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання 

Тема 5.  Чинники впливу на фінансову 

безпеку суб’єктів господарювання 

9      9 

Тема 6.  Моніторинг як елемент фінансового 

менеджменту безпеки 

9,5  1    9 

Тема 7.  Механізм забезпечення фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання 

9,5     9 

Тема 8.  Методологія оцінювання, критерії та 

показники фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання 

9,5  1    9 



Тема 9.  Управління ризиками у системі 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

8,5     8 

Тема 10.  Антикризове управління у системі 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

8     8 

Модульний контроль        

Разом 54  2    52 

Всього  90 2 2    86 

 

Змістовий модуль 1. Змістово-типологічна характеристика фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання 

Тема 1. Теоретичні основи фінансової безпеки підприємств, установ, 

організацій  

Фінансова безпека як складова економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. Фінансова безпека як складова економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. Концепція фінансової безпеки України. Понятійний апарат 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

 Критерії фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Сутнісні 

характеристики фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Сутність, зміст і 

завдання інформаційно-аналітичного та прогнозного забезпечення фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання. Принципи фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. Умови забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. Ознаки фінансової безпеки.  

Фактори впливу на рівень фінансової безпеки суб’єктів господарювання.. 

Небезпеки і загрози, що впливають на фінансову безпеку. Рівні фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання. Зв'язок фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання із забезпеченістю його фінансовими ресурсами. 

Взаємозалежність фінансової безпеки держави і суб’єктів господарювання. 

Мінімізація загроз та забезпечення інтересів фінансової безпеки. 

Ключові слова: безпека, економічна безпека, фінансова безпека, ризик, 

загроза, небезпека, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, 

макросередовище підприємства,мікросередовище підприємства 

Рекомендовані джерела: [1-3, 7-13] 

 

Тема 2. Фінансова безпека у системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства  

Характеристика терміну “безпека” і визначення його за суттю. Види 

безпеки. Елементи економічної безпеки. Рівні економічної безпеки. Фактори 

впливу на економічну безпеку. Вплив глобалізації на економічну безпеку 

України. Проблема міжнародної економічної безпеки. Загрози міжнародній 

економічній безпеці та принципи її забезпечення. Сутність економічної безпеки 

підприємства та її підсистеми Рівні економічної безпеки держави. Концепція 



економічної безпеки України. Фактори економічної безпеки України. 

Економічна безпека на рівні регіону (області), її загрози. Оцінка рівня 

економічної безпеки регіону. Економічна безпека на рівні підприємства (фірми).  

Фінансова безпека: суть та місце в системі економічної безпеки. 

Організаційно-правові засади становлення та розвитку системи фінансової 

безпеки в Україні.  

Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави. 

Концепція, стратегія, політика і тактика забезпечення фінансової безпеки 

держави. Ієрархічна декомпозиція фінансової безпеки та її функціональні 

елементи (фінансова безпека людини, фінансова безпека бізнесу, бюджетна, 

боргова, інвестиційна безпека, безпека фінансового ринку, регіональна 

фінансова безпека, міжнародна фінансова безпека). 

Ключові слова: безпека, національна безпека,економічна безпека 

держави, складові економічної безпеки суб’єктів господарювання, фінансова 

безпека суб’єктів господарювання, фінансові інтереси суб’єктів 

господарювання. Фінансова стійкість суб’єктів господарювання 

Рекомендовані джерела: [1-10] 

 

Тема 3. Елементи структури фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання  

Функціональна структура фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

Складові елементи структури фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

(бюджетна,  грошово-кредитна,  валютна,  банківська,  інвестиційна, фондова, 

страхова).  

Кредитний  ризик  має  місце  у  фінансовій  діяльності  суб’єктів 

господарювання. Податкова безпека суб’єктів господарювання. Класифікація 

податкових ризиків. Штрафні санкції. Валютна безпека суб’єктів 

господарювання. 

Ключові слова: функціональна структура, елементи структури, 

державний кредит, державне рефінансування, податкова безпека, валютна 

безпека, кредитна безпека, страхова безпека, грошово-кредитна безпека 

Рекомендовані джерела: [1, 7-13] 

 

Тема 4.  Організація управління фінансовою безпекою суб’єктів 

господарювання  

Розкриття суті та основних елементів поняття «організація». Чинники, що 

впливають на організаційну структуру управління фінансовою безпекою 

суб’єктів господарювання. Принципи організації управління фінансовою 

безпекою суб’єктів господарювання. Структура служби управління фінансовою 

безпекою суб’єктів господарювання. Оперативний відділ. 



Загальні функції служби управління фінансовою безпекою суб’єктів 

господарювання. Права та повноваження, відповідальність керівника служби 

управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: організація, організація управління фінансовою безпекою 

суб’єктів господарювання, організаційна структура управління фінансовою 

безпекою суб’єктів господарювання, організаційне забезпечення управління 

фінансовою безпекою суб’єктів господарювання 

Рекомендовані джерела: [1-8] 

 

Змістовий модуль 2. Система фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

 

Тема 5.  Чинники впливу на фінансову безпеку суб’єктів господарювання  

Фінансові  ризики  як  деструктивні  чинники  впливу  на фінансову безпеку 

суб’єктів господарювання. Проблеми  ризику  фінансової  безпеки  прямо  або  

опосередковано присутні  на  всіх  рівнях  економіки. Внутрішнє середовище 

функціонування суб’єктів господарювання. Зовнішнє середовище 

функціонування суб’єктів господарювання. Класифікація фінансових ризиків. 

Зміст політики управління фінансовими ризиками. 

Сутність, форми прояву і джерела небезпек та загроз фінансовій безпеці 

підприємства. Типологія фінансових загроз. Методи  попередження  та  

зменшення  впливу  загроз  фінансовій безпеці суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: ризик, фінансовий ризик, прийняття управлінських 

рішень, опосередкований вплив, прямий вплив, ризик менеджер,загроза,небезпека 

Рекомендовані джерела: [1-12] 

 

Тема 6.  Моніторинг як елемент фінансового менеджменту безпеки  

Поняття моніторингу та визначення його основних функцій. Функції 

моніторингу: прогнозування, планування,облік, контроль, аналіз та оцінка 

показників фінансового стану суб’єктів господарювання. 

Побудова системи моніторингу фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. Зовнішні фактори впливу на моніторинг фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання. Етапи проведення моніторингу фінансової безпеки на 

підприємстві. Напрямки зовнішнього моніторингу стану фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання. Методи фінансового моніторингу стану суб’єктів 

господарювання. 

Ключові слова: поняття моніторингу, система моніторингу, 

контролінг, методи, інструменти, інвестиції, кредити, аналіз, оцінка, 

контроль, прийняття управлінських рішень, кризові ситуації 

Рекомендовані джерела: [1-9] 

 



Тема 7.  Механізм забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання  

Механізм забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання в 

системі наукового пізнання. Система  фінансових  інтересів  суб’єктів 

господарювання  як  основа забезпечення їх фінансової безпеки. Характеристика 

елементів структури механізму забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. Методичне забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання. Комплексна оцінка фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. Індикатори оцінювання фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. Основні  напрямки  аналізу  фінансового  стану суб’єктів 

господарювання відносять: оцінку ліквідності  активів, платоспроможності і 

кредитоспроможності  підприємства;  оцінку  його  фінансової  стійкості;  оцінку  

ділової активності та рентабельності підприємства.            Ключові слова: об’єкт, 

суб’єкт, цілі, методи, інструменти, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, метод розробки 

сценаріїв розвитку подій, бенчмаркінг, індикатори, горизонтальний аналіз, 

вертикальний аналіз, порівняльний аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів, 

інтегральний аналіз, 

Рекомендовані джерела: [1-4,7-13] 

 

Тема 8.  Методологія оцінювання, критерії та показники фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання  

Вимірювання функціонування суб’єктів господарювання різними 

способами аналізу. Діагностика фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

Типологія видів економічної діагностики. Елементи зовнішньої діагностики 

діяльності суб’єктів господарювання. Сегментація ринку. Мікросегментація. 

Опис конкурентного середовища за методикою М. Портера. 

Базова модель оцінок BSC. Модель Мейсела. 

 Адаптація суб’єктів господарювання до змін у зовнішнім середовищі. 

Параметрична адаптація. Структурна адаптація.  

 Складові адаптації суб’єктів господарювання. Моделі поводження 

суб’єктів господарювання, які визначають його готовність до адаптації. 

Сукупність адаптивних заходів суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: діагностування діяльності підприємства, економічна 

діагностика,  варіанти діагностики, елементи діагностики зовнішнього 

середовища, методи діагностики кризи, види фінансової стійкості, системи 

діагностики банкрутства, експрес-дагностика 

Рекомендовані джерела:  [5-14] 

 

 

 



Тема 9.  Управління ризиками у системі фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання  

Фінансові ситуації, які призводять до ризиків. Типологія фінансових 

ризиків. Елементи фінансових ризиків. Класифікація фінансових ризиків. 

Проблемні ситуації та їх поділ. Причини виникнення типових ситуацій у 

діяльності суб’єктів господарювання. Внутрішні і зовнішні фактори впливу на 

фінансовий ризик. 

Методи впливу на ризик та прийоми зниження ступеня ризику. Напрями 

диверсифікації фінансових ризиків суб’єктів господарювання. Самострахування. 

Хеджування. 

Ключові слова: ризик, елементи поняття ризик, класифікаційні ознаки 

ризиків, фінансові ризики, управлінські ризики, технологічні ризики, технічні 

ризики,запобігання ризику, диверсифікація, лімітування, самострахування, 

хеджування 

Рекомендовані джерела: [7-14] 

 

Тема 10.  Антикризове управління у системі фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання  

Спеціалізоване антикризове управління його поняття, основні складові. 

Структурно-логічна побудова антикризового фінансового управління.  

Диференціювання антикризового фінансового управління на підвиди. 

Теорія кризи. Основні параметри фінансових криз. 

Елементи фінансової стабільності суб’єктів господарювання. Види 

фінансової стабільності суб’єктів господарювання. Аналіз фінансової стійкості 

суб’єктів господарювання. Розрахунок основних показників фінансової стійкості 

суб’єктів господарювання. Аналіз  фінансових результатів. 

Антикризове управління підприємством. Вимоги до проведення 

антикризового управління. Принципи антикризового управління. Поетапне 

проведення антикризового управління діяльністю суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: поняття антикризового управління, особливості 

антикризового управління, моделі здійснення антикризового управління, 

недостатня фінансова стійкість, надлишкова фінансова стійкість, види 

стійкості, системні принципи антикризового управління. Антикризовий 

менеджер 

Рекомендовані джерела: [1-11] 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінар 1. Тема 1. Теоретичні основи фінансової безпеки підприємств, 

установ, організацій  

Питання для обговорення:  

1.  Розвиток  та  сучасний  зміст  поняття  фінансово безпеки суб’єктів 

господарювання. 

2.  Головні загрози фінансовій безпеці суб’єктів господарювання. 

3.  Фінансова безпека  суб’єктів  господарювання  основних видів 

економічної діяльності в Україні.  

4.  Державне регулювання фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

Тема 2. Фінансова безпека у системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства  

Питання для обговорення:  

1. Сутність економічної безпеки та її підсистеми. 

2. Фінансова безпека як основа економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. 

3. Взаємозалежність фінансової безпеки держави та суб’єктів 

господарювання. 

Дискусія: «Фінансова безпека як основа безперервного функціонування 

суб’єктів господарювання». 

 

Семінар 2. Тема 3. Елементи структури фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання  

Питання для обговорення: 

1. Характеристика елементів структури фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

2. Бюджетно-податкова складова фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

3. Грошово-кредитна складова фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

4. Валютна складова фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

5. Банківська складова фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

6. Інвестиційна складова фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

7. Фондова складова фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

Практична робота: «Визначення показників інвестиційної складової 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання». 

 

Тема 4. Організація управління фінансовою безпекою суб’єктів 

господарювання  

Питання для обговорення:   



1. Основи організації управління фінансовою безпекою суб’єктів 

господарювання. 

2. Принципи організації управління фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

3. Функції відділу фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

Виконання рефератів-презентацій:  

1. Чинники формування організаційної схеми управління фінансовою 

безпекою суб’єктів господарювання. 

2. Адаптивність організаційної структури управління фінансовою 

безпекою суб’єктів господарювання. 

 

Семінар 3. Тема 5.  Чинники впливу на фінансову безпеку суб’єктів 

господарювання 

Питання для обговорення:   

 1. Внутрішні чинники впливу на фінансову безпеку суб’єктів 

господарювання. 

2. Зовнішні чинники впливу на фінансову безпеку суб’єктів 

господарювання. 

3. Сутність, форми прояву і джерела небезпек та загроз фінансовій безпеці 

суб’єктів господарювання. 

Дебати: «Фактори впливу на фінансову безпеку суб’єктів 

господарювання» 

Першій групі дається завдання виявити внутрішні фактори впливу на 

фінансову безпеку суб’єктів господарювання; 

Другій групі, відповідно, потрібно визначити зовнішні внутрішні фактори 

впливу на фінансову безпеку суб’єктів господарювання. 

 

Тема 6.  Моніторинг як елемент фінансового менеджменту безпеки 

Питання для обговорення:   

1. Поняття моніторингу в системі функцій фінансового менеджера. 

2. Моніторинг функціонування суб’єктів господарювання різних форм 

власності. 

3. Методи фінансового контролінгу. 

 

Семінар 4. Тема 7. Механізм забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання  

Питання для обговорення:  

1. Механізм забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання в системі наукового пізнання. 

2. Система  фінансових  інтересів  суб’єктів господарювання  як  основа 

забезпечення їх фінансової безпеки. 



3. Характеристика елементів структури механізму забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання.   

Наукове дослідження::  

1. Систематизація основних фінансових інтересів суб’єктів 

господарювання. 

Дискусія:  

1. Проблеми та напрямки удосконалення механізму забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

 

Тема 8.  Методологія оцінювання, критерії та показники фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання  

Питання для обговорення:  

1. Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання.  

2.  Методи  оцінки  фінансової безпеки на мікрорівні.   

3.  Критерії  та  показники  фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання.  

4.  Підходи  до  ранжування  рівнів  фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання.  

5.  Особливості  використання  методів  та індикаторів  фінансової 

безпеки підприємства  у  різних  секторах  підприємництва та видах фінансово-

економічної діяльності. 

 

Семінар 5. Тема 9. Управління ризиками у системі фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання  

Питання для обговорення:  

1. Визначення ризиків у діяльності суб’єктів господарювання. 

2. Ситуаційний підхід при ідентифікації ризиків суб’єктів 

господарювання. 

3. Методи впливу на ризик та прийоми зниження ступеня ризику. 

Дискусія: Необхідність управління ризиками для забезпеченні фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання. 

 

Тема 10.  Антикризове управління у системі фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання  

Питання для обговорення:  

1. Сутність антикризового управління суб’єктів господарювання. 

2. Визначення рівня фінансової стійкості суб’єктів господарювання. 

3. Принципи та особливості організації антикризового управління. 

Дослідження: Антикризове управління в умовах системних криз 

національної економіки.  



 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій  1 4 4 6 6 

Відвідування семінарських занять  1 2 2 3 3 

Відвідування практичних занять  - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 3 30 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота ( в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

15 2 30 2 30 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - - - - - 

Разом   81  94 

Максимальна кількість балів     175 

175:100=1,75.  

Студент набрав Х балів. Розрахунок: Х:1,75=загальна кількість балів 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи студентів та критерії 

оцінювання.  

7.2.1. Пошуково-аналітичні завдання. 

1. Заповніть таблицю. 

Класифікація загроз фінансовій безпеці суб’єктів господарювання 

Класифікаційна ознака Види загроз 

  

 

2. Постійні витрати підприємства А складають 5000 ум.од., змінні – 15000  

ум.од. Постійні витрати підприємства Б складають – 9000 ум.од., змінні – 

13500 ум.од. У плановому періоді на обох підприємствах передбачається 

збільшення обсягів  реалізації  на  25%.  У  якого  з  цих  підприємств  



завдяки  ефекту операційного важеля прибуток від операційної діяльності 

зросте більше?  

3. Постійні  витрати  підприємства  А  складають  5000  ум.од.,  змінні  –  

200 ум.од./од.  Обсяг  реалізації  –  30  тис.  шт.  Постійні  витрати  

підприємства  Б складають  –  8000  ум.од.,  змінні  –  15500  ум.од.  У  

плановому  періоді  на  обох підприємствах передбачається збільшення 

обсягів реалізації на 25%. У якого з цих підприємств прибуток від 

операційної діяльності зросте більше?  

4. Надайте  характеристику  внутрішніх  (спеціалізованих  та 

неспеціалізованих)  та  зовнішніх  (прямого  та  непрямого  впливу)  

суб’єктів управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання. 

 5. Складіть  алгоритм  безперервного  процесу  управління  фінансовою  

безпекою  підприємства,  починаючи  з  аналізу  зовнішнього  і  

внутрішнього середовища діяльності підприємства і закінчуючи 

контролем за виконанням запланованого комплексу заходів. 

 

6. Побудуйте  функціональну  структуру  механізму  управління 

фінансовою безпекою суб’єктів господарювання.  

 

7. Дайте визначення понять:  

«Біле» рейдерство  

«Сіре» рейдерство  

«Чорне» рейдерство  

Гринмейл  

Кардерство  

 

 

8. Компанія Midot використовує два тести для оцінки персоналу:  

1) Оцінка благонадійності кандидата на посаду – Integritest  

2) Оцінка лояльності персоналу – Trustee  

Розробіть  власні  тести  для  оцінки  персоналу  служби  фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання, використовуючи кваліфікаційні 

вимоги до персоналу.  Які  параметри  кандидата  на  посаду працівника 

відділу фінансової безпеки  Ви б поставили на перше місце?  

 9. Охарактеризуйте  соціально-психологічні  методи  впливу  на персонал 

підприємства, установи, організації в роботі структурного підрозділу  

– Служби фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

 

 10. Визначте ефективність здійснених заходів по підтриманню фінансової 

безпеки підприємства за екологічною складовою, якщо витрати на 



усунення негативних  впливів  становлять  1  тис.грн.,  розмір  реалізованої  

шкоди  3,1 тис.грн., а отриманий ефект 1,6 тис.грн.  

 11. Визначте сукупний критерій економічної безпеки підприємства, якщо  

частковий функціональний критерій за фінансовою складовою становить 

630 тис.  грн.,  за  екологічною  75,3  тис.  грн.,  за  інтелектуально  –  

кадровою  5,69 тис.  грн.  При  цьому,  питома  вага  значущості  часткових  

функціональних критеріїв економічної безпеки розподілилась відповідним 

чином – 0,45; 0,35; 0,15. 

Критерії оцінювання: 

Змістовність: 4 бали 

Оформлення: 1 бал 

 

7.2.2.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1.  Фінансова безпека суб’єктів господарювання: методи оцінювання та 

механізм забезпечення.  

2.  Стратегія зміцнення фінансової безпеки суб’єктів господарювання.  

3.  Організаційно-економічний  механізм  посилення  фінансової безпеки  

фінансово-кредитних установ.  

4.  Удосконалення методики оцінювання фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

5.  Управління структурно-функціональними напрямами фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання. 

6.  Управління системою забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

7.  Управління  інтелектуально-кадровим  забезпеченням  фінансової  

безпеки  суб’єктів господарювання.  

8.  Ефективність  інституційного  забезпечення  фінансової безпеки  

суб’єктів господарювання.  

9.  Діагностика фінансової безпеки на різних рівнях управління.  

10.  Фінансові та маркетингові інструменти забезпечення фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання. 

11.  Інноваційні підходи до управління фінансовою безпекою суб’єктів 

господарювання. 

12.  Діагностика банкрутства та антикризове управління підприємством.  

13.  Управління фінансово-економічними ризиками підприємства.  

14.  Напрями  та  методика  впровадження  моніторингу  фінансової безпеки  

суб’єкта господарювання.  

15.  Організація  фінансової  розвідки  в  системі  забезпечення  фінансової  

безпеки  суб’єктів господарювання.  

16.  Управління фінансовою безпекою суб’єктів фондового ринку.  

17.  Управління фінансовою безпекою суб’єктів банківської сфери.  



18.  Система антикризового управління в системі фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання. 

19.  Обґрунтування фінансових інструментів фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання.  

20.  Вибір  оптимальної  інноваційної  стратегії  забезпечення  фінансової  

безпеки суб’єктів господарювання. 

 Критерії оцінювання: 

Змістовність: 4 бали 

Оформлення: 1 бал 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у формі тестування. 

Студентам пропонується тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

- Із вибором однієї правильної відповіді; 

- На встановлення відповідностей запропонованих наборів тверджень; 

- Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті;  

- Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювання понять) по 

пам’яті; 

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.  

Критерії оцінювання: 

- Виконання тестових завдань – максимум 25 балів.  

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання.  

Залік.  

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю.  

1.  Фінансова безпека суб’єктів господарювання.  

2.  Структурні  елементи  і  схема  організації    фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання.  

3.  Еволюція дослідження теми фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання.  

4.  Формування системи інтересів суб’єктів господарювання.  

5.  Внутрішні джерела загроз фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання.  

6.  Зовнішні джерела загроз фінансової безпеки суб’єктів господарювання.  

7.  Суть, мета та завдання фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

8.  Фактори впливу та етапи оцінки фінансової складової економічної  

безпеки суб’єктів господарювання.  

9.  Формування  системи  захисту  політико-правової  складової  



Фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 10.   Аналіз  зміни  факторів  

зовнішнього  середовища  на  фінансову безпеку суб’єктів господарювання.  

11.    Об’єкти фінансової безпеки суб’єктів господарювання.  

12.   Об’єкти фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

13.   Система фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

14.   Служба безпеки суб’єктів господарювання.  

15.   Комерційна таємниця як об’єкт фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

16.   Критерії оцінки фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

17.   Методи захисту фінансової безпеки особистості.  

18.  Принципи організації фінансової безпеки суб’єктів господарювання.  

19.   Методи захисту інформаційних потоків на підприємстві.  

20.   Мотивація  як  забезпечення  кадрово-інтелектуальної  складової  

фінансової безпеки суб’єктів господарювання.  

21.   Складність  оцінки  екологічної  складової  економічної  безпеки  

суб’єктів господарювання.  

22.   Функції відділу фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

23.   Вплив корупції на фінансову безпеку суб’єктів господарювання. 

24.   Методи оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

25.   Вплив  органів  державного  регулювання  на  фінансову безпеку  

суб’єктів господарювання. 

26.   Нормативно-правове  забезпечення  фінансової безпеки  

суб’єктів господарювання. 

27.   Стратегії забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

28.   Вплив перехідного економічного стану на оцінку рівня фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання. 

29.   Поняття моніторингу у системі функцій фінансового менеджера.  

30.    Методологія виміру рівня фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

31.  Методи  оцінки  фінансової безпеки на мікрорівні.   

32.  Критерії  та  показники  фінансової безпеки суб’єктів господарювання.  

33.  Підходи  до  ранжування  рівнів  фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання.  

34.  Особливості  використання  методів  та індикаторів  фінансової безпеки 

підприємства  у  різних  секторах  підприємництва та видах фінансово-

економічної діяльності. 

35. Визначення ризиків у діяльності суб’єктів господарювання. 

36. Ситуаційний підхід при ідентифікації ризиків суб’єктів 

господарювання. 

37.  Методи впливу на ризик та прийоми зниження ступеня ризику. 



38. Механізм забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання в системі наукового пізнання. 

39. Система  фінансових  інтересів  суб’єктів господарювання  як  основа 

забезпечення їх фінансової безпеки. 

40. Характеристика елементів структури механізму забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання.   

41.  Характеристика елементів структури фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

42.  Бюджетно-податкова складова фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

43.  Грошово-кредитна складова фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

44.  Валютна складова фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

45.  Банківська складова фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

46.  Інвестиційна складова фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання. 

47.  Фондова складова фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

48. Сутність антикризового управління підприємством. 

49. Визначення рівня фінансової стійкості суб’єктів господарювання. 

50. Принципи та особливості організації антикризового управління 

суб’єктів господарювання.  

 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок. 

 

Рейтинг 

студента 

 

Оцінка 

за 

шкалою 

ESTS 

 

Визначення 

Оцінка 

за національною 

системою 

за 

системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) - відмінне 

виконання з незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) - вище 

середніх стандартів, але з деякими 

неточностями 

Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому змістовна і 

правильна робота з певною кількістю 

незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає мінімальними 

Задовільно 3 



критеріями 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще 

певна додаткова робота для успішного 

складання екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 

Незадовільно 2 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними. 

FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до 

підсумкового контролю за умови певної додаткової роботи.  

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без 

виконання якої студент не допускається до підсумкового контролю. 

 

8. Рекомендовані джерела. 
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