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Консультації Консультації проводяться відповідно до графіку, 
розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 
режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 
Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити потребує базових знань з основ менеджменту, контролінгу та 
бюджетування, стратегічного управління. 
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1. Мета і завдання дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Комплексне забезпечення 

фінансово-економічної безпеки» є: надання здобувачам вищої освіти  
фундаментальних знань і професійних навичок з управління фінансово-
економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності та кризових 
ситуації, сформувати вміння оперативно реагувати та протидіяти ризикам; 
адаптувати зарубіжний досвід забезпечення фінансово-економічної безпеки у 
вітчизняних реаліях. 

Завданнями дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-
економічної безпеки» є: розкриття світоглядних засад сутності процесу 
управління фінансово-економічною безпекою, формування теоретичних знань 
та практичних вмінь щодо комплексного забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства, зокрема сутності категорії, базових складових, 
структури та рівні; формування теоретичних знань та практичних вмінь щодо 
визначення та застосування методів управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства; формування теоретичних знань та практичних вмінь 
щодо методичних засад управління фінансово-економічною безпекою 
підприємств, зокрема базових підходів до управління, основних домінант; 
формування теоретичних знань та практичних вмінь методів оцінки та 
діагностики управління фінансово-економічною безпекою; застосування 
сучасних технологій управління ризиками; визначення характеристики та ознак 
рейдерства та кіберзлочинності, вміння їх виявляти та усувати наслідки; 
формування теоретичних знань та практичних вмінь щодо адаптації 
зарубіжного досвіду забезпечення управління фінансово-економічною 
безпекою підприємств в умовах невизначеності, посилення інноваційно-
інтеграційних процесів, тенденцій глобалізації та становлення цифрової 
економіки. 

Передумови для вивчення дисципліни (структурно-логічна схема 
підготовки фахівця): потребує базових знань з основ менеджменту, 
контролінгу та бюджетування.  

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати  
загальні компетенції: 
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
ЗКЗ. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
ЗК 8. Здатність до критичного аналізу подій, явищ і процесів; 
ЗК 9. Здатність адаптуватися до нових ситуацій;  
спеціальні компетенції: 
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 
та міжнародних стандартів; 



СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 
за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів  
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 
СК11. Здатність використовувати на практиці сучасні теорії та методи 

управління фінансово-економічною безпекою підприємств. 
СК12. Здатність розробляти стратегічні, оперативні і поточні заходи з 

управління фінансово-економічною безпекою. 
СК14. Здатність ефективно здійснювати пошук засобів протидії загрозам 

та ризикам у сфері фінансово-економічної безпеки. 
СК 17. Здатність застосовувати інструменти інформаційного та обліково-

аналітичного забезпечення управління економічною безпекою в умовах 
цифровізації економіки. 

програмні результати навчання: 
ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи 
їх вирішення; 

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність; 

ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу); 

ПРН14. Вміти визначати пріоритетні напрями забезпечення фінансово-
економічної безпеки, приймати ефективні управлінські рішення в умовах 
посилення процесів інтеграції та глобалізації. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Завдання 

1 Тема 1. Світоглядні засади управління 
фінансово-економічною безпекою. 
Історичні аспекти та сучасна сутність 
фінансово-економічної безпеки в 
нестабільних умовах функціонування 
підприємств. Закони, принципи та базові 
парадигми управління фінансово-
економічною безпекою підприємства. 

10 Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань, 
презентації за темами індивідуальних 
робіт.  
 

2 Тема 2. Теоретичні основи 
комплексного забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства. 
Сутність категорії «фінансової» та 
«економічної» безпеки. Поняття 
складових фінансово-економічної безпеки 
підприємства, їх характеристика. 
Суб’єкти господарювання в системі 
безпеки підприємства. Негативні чинники 
впливу на фінансово-економічну безпеку 
підприємства: сутність та класифікація. 
Принципи забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства. 
Структура та рівні фінансово-економічної 
безпеки. Класифікація методів управління 
фінансово-економічною безпекою 
підприємства. 

20 Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань, 
презентації за темами індивідуальних 
робіт.  

3 Тема 3. Методичні засади управління 
фінансово-економічною безпекою 
підприємств  
Комплексна характеристика підходів до 
управління фінансово-економічною 
безпекою на підприємствах. Основні 
домінанти управління фінансово-
економічною безпекою підприємств. 
Концепт формування та розвитку системи 
управління фінансовою безпекою 
підприємств. 

15 Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань, 
презентації за темами індивідуальних 
робіт.  

4 Тема 4. Методичне забезпечення 
оцінювання управління фінансово-
економічною безпекою підприємств.  
Фінансово-економічна діяльність 
підприємств як показник рівня їх 
фінансово-економічної безпеки. 
Діагностування процесу управління 
фінансово-економічною безпекою 
підприємств. Оцінювання управління 
фінансово-економічною безпекою 
підприємств. 

15 Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань, 
презентації за темами індивідуальних 
робіт.  



5 Тема 5. Управління фінансово-
економічною безпекою підприємств в 
умовах посилення нестабільності 
середовища функціонування  
5.1. Методи оцінки та діагностики 
управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства. 
Діагностування готовності системи 
управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства до зміни впливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників. 
Моделювання впливу чинників на 
управління фінансово-економічною 
безпекою промислових підприємств. 
 
5.2. Управління ризиками системи 
управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства. 
Управління ризиками системи управління 
фінансово-економічною безпекою 
підприємства в умовах децентралізації та 
соціально-економічної нестабільності. 
Прикладні аспекти адаптивного 
управління фінансовою безпекою 
промислових підприємств. Технологія 
антисипативного управління фінансово-
економічною безпекою підприємств. 
Інтелектуалізація управління фінансово-
економічною безпекою підприємств. 

40 Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань, 
презентації за темами індивідуальних 
робіт.  

6 Тема 6. Процес прийняття 
управлінських рішень з управління 
фінансово-економічною безпекою 
підприємств в умовах невизначеності 
та протидії ризикам. 
Поняття «управлінське рішення». Вимоги 
до прийняття управлінських рішень з 
управління фінансово-економічною 
безпекою підприємств. Функції та моделі 
прийняття управлінських рішень. Основні 
підходи до оцінки ефективності 
управлінських рішень. Процес прийняття 
управлінських рішень в умовах 
невизначеності. Роль керівника в процесі 
прийняття управлінських рішень.  

15 Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань. 

7 Тема 7. Діагностика фінансово-
економічної безпеки підприємств та 
запобігання їх банкрутства. 
Особливості фінансової діагностики та їх 
зміст. Діагностика фінансового стану та 
його стійкості. Діагностика банкрутства. 

10 Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань, 
презентації за темами індивідуальних 
робіт.  

8 Тема 8. Сучасні загрози фінансово-
економічної безпеки підприємства. 
Рейдерство як загроза  фінансово-
економічної безпеки підприємства. 
Кіберзлочинність як загроза фінансово-
економічної безпеки підприємства в 
умовах цифровізації. 

10 Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань, 
презентації за темами індивідуальних 
робіт.  

9 Тема 9. Світовий досвід забезпечення 
управління фінансово-економічною 
безпекою підприємств в умовах 
невизначеності, посилення 
інноваційно-інтеграційних процесів, 
тенденцій глобалізації та становлення 
цифрової економіки. 

15 Контрольні запитання, тести, 
вирішення практичних завдань, 
презентації за темами індивідуальних 
робіт.  



Досвід країн Європейського Союзу в 
сфері забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств. 
Особливості формування моделі 
фінансово-економічною безпеки 
підприємств в США та Японії. Роль та 
місце міжнародних організацій в 
забезпеченні фінансово-економічної 
безпеки. 

 Разом 150  
 

 
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 60 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 30 балів, другий рубіжний контроль – 30 балів; 40 
балів виносяться на іспит.  По поточному контролю здобувач може набрати 
бали за активність на лекційних та практичних заняттях,  виявлення рівня 
підготовки здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, 
презентації індивідуальних завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати 
навчальної роботи здобувача протягом семестру. 

Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 

значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 

творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-

програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 
системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового 
матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 
постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 



- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 
контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але 

під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 
професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 

програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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