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Метою вивчення навчальної дисципліни «Комплексне забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, організацій» є отримання
знань про організацію систем безпеки на підприємстві, установі, організації;
отримання навичок організації та управління фінансово-економічної безпеки
підприємств, установ, організацій.
Професійні компетентності за результатами вивчення «Комплексне
забезпечення фінансово-економічної
безпеки підприємств, установ,
організацій»:
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
П
СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через
реалізацію функцій менеджменту.
СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій
менеджменту.
СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації,
формувати обґрунтовані рішення.
СК16. Здатність до формування стратегій управління фінансовоекономічною безпекою ведення бізнесу підприємств різних форм власності та
напрямів діяльності в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз.
СК20. Здатність діагностувати бізнес-середовище з метою виявлення
ризиків та формувати систему управління фінансово економічною безпекою
суб’єктів господарювання в умовах ризику.
Результати вивчення навчальної дисципліни «Комплексне забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, організацій».
ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування
управлінських рішень.
ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності
діяльності організації.
ПРН18. Знати основну термінологію та мати базові й структуровані
знання у сфері фінансово-економічної безпеки та менеджменту в умовах ризику
для подальшого використання на практиці.
ПРН20 Демонструвати навички діагностування бізнес-середовища з
метою виявлення ризиків та управління фінансово-економічною безпекою.
Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).

Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Визначення терміну «фінансово-економічна безпека підприємства». Суть і
значення організації та управління системою фінансово-економічної безпеки.
Типи стратегії фінансово-економічної безпеки. Принципи організації та
функціонування комплексної системи фінансово-економічної безпеки
підприємства (організації, установи). Об'єкти, суб'єкти та предмети системи.
Основні інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки. Етапи
забезпечення фінансово-економічної безпеки.
ТЕМА 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
МОНІТОРИНГ МОЖЛИВИХ ЗАГРОЗ
Визначення видів і причин виникнення негативних впливів на підприємство
(загрози щодо стабільної діяльності підприємства). Показники оцінки
фінансово-економічного стану підприємства. Оцінка поточного рівня
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства (організації,
установи). Критерії та індикатори рівня економічної і фінансової безпеки
підприємств. Вивчення конкурентного становища підприємства за показниками.
Організація моніторингу фінансово-економічної безпеки організації.
ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ
Організаційно-управлінські проблеми забезпечення фінансово-економічної
безпеки. Регіональний аспект забезпечення фінансово-економічної безпеки.
Податкова складова у забезпеченні мінімізації ризиків. Проблемні питання у
забезпеченні безпеки підприємств, установ, організацій при порушеннях прав
законних власників та силових захоплень підприємств (рейдерством). Проблеми
наукового забезпечення та підготовки кадрів для суб’єктів господарювання.
Проблеми законодавчого регулювання правовідносин у секторі фінансовоекономічної безпеки.
ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
Суть, мета та завдання управління фінансово-економічною безпекою
підприємства. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства.
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства. Основні функції
механізму управління фінансово-економічної безпеки підприємств, установ,
організацій. Нормативно-правове забезпечення управлінських рішень.
Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління фінансовоекономічною безпекою підприємства. Алгоритм безперервного процесу
управління
фінансово-економічною
безпекою
підприємства.
Шляхи
вдосконалення механізму управління фінансово-економічною безпекою
підприємства, організації, установи (методи, інструменти, заходи).

ТЕМА
5.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ
АСПЕКТИ
КОМПЛЕКСНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Функціональні складові фінансово-економічної безпеки підприємства
(юридична, інформаційна, екологічна, кадрова, інтелектуальна, технічна,
соціальна, технологічна, силова, енергетична, інноваційна). Види підрозділів
безпеки установи, організації, підприємства. Функції структурних підрозділів
фінансово-економічної безпеки на підприємстві. Вибір організаційної
структури підрозділу фінансово-економічної безпеки організації. Планування
діяльності структурних підрозділів з фінансово-економічної безпеки.
Положення про підрозділ фінансово-економічної безпеки установи, організації,
підприємства. Кошторис діяльності підрозділу ФЕБ організації. Заходи з
оцінювання ефективності діяльності ФЕБ організації. Контролюючі органи
фінансово-економічної безпеки організацій і їх функції.
ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Перспективне планування фінансово-економічної безпеки підприємства та
методичні підходи, форми реалізації результатів і період реалізації. Поточне
планування фінансово-економічної безпеки підприємства та методичні підходи,
форми реалізації результатів і період реалізації. Оперативне планування
фінансово-економічної безпеки підприємства та методичні підходи, форми
реалізації результатів і період реалізації. Бюджет як головна форма планування.
Внутрішній контроль реалізації прийнятих управлінських рішень. Види
контролю (контролінгу) управління системою фінансово-економічної безпеки
підприємства.
ТЕМА 7. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Досвід країн ЕС в сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки.
Особливості формування моделі фінансово-економічної безпеки США.
Особливості формування моделі фінансово-економічної безпеки Японії. Роль
міжнародних організацій в забезпеченні фінансово-економічної безпеки.
ТЕМА 8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Методичні підходи до забезпечення фінансово-економічної безпеки.
Формування системи показників фінансово-економічної безпеки. Використання
сучасних наукових методів в діяльності фахівців з фінансово-економічної
безпеки.
ТЕМА
9.
КОМПЛЕКСНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В
УМОВАХ
ЗАГРОЗИ
ПРОТИПРАВНОГО
ПОГЛИНАННЯ АБО РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ
Діагностування сигналів загрози з боку рейдерів. Організаційно-управлінське
забезпечення діяльності підприємства в умовах рейдерських загроз. Діяльність

служби безпеки підприємства в умовах рейдерських загроз. Організація
системи захисту підприємства від рейдерських захоплень або поглинань.
Методи та механізми організації захисту підприємства від рейдерських нападів.
РR в системі захисту підприємства від протиправних поглинань. Особливості
організації охорони та збереження майна підприємства під час рейдерських
захоплень.
ТЕМА 10. КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Сутність визначення кадрова безпека. Показники, які характеризують
макроекономічні умови, що впливають на кадрову безпеку окремих
підприємств. Система кадрового менеджменту як елемент концепції кадрової
безпеки підприємства. Пропозиції вдосконалення розвитку кадрового
потенціалу в контексті фінансово-економічної безпеки підприємства,
організації, установи (методи, інструменти, заходи).
Форма підсумкового контролю успішності навчання
Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок,
вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний
семестр, навчальний рік).
З навчальної дисципліни «Комплексне забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприємств, установ, організацій» передбачено:
для денної форми навчання – 5 семестр – залік, 6 семестр – екзамен.
Критерії та засоби оцінювання успішності навчання
Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового оцінювання
може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним
запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.
Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою
якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку
використовуваної числової (рейтингової) шкали.
За результатами аудиторної роботи здобувач має отримати максимальну
кількість 30 балів (кожне заняття оцінюється за п’ятибальною шкалою); за
результатами самостійної роботи – 15 балів та за результатами індивідуальної
роботи – 15 балів. Таким чином бали за поточний контроль (40-60 балів). Бали
за результатами успішного складання екзамену/заліку (20-40 балів).

БАЛИ

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів
ПОЯСНЕННЯ

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання,
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні
чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними
неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного
законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння
мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.
Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками,
необхідними для розв’язання професійних завдань.
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БАЛИ

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів

1115

ПОЯСНЕННЯ
Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному обсязі.
Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна активність та
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання практичних
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, економічної теорії
та практики.
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Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час
самостійної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання,
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного
законодавства, економічної теорії та практики.
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо;
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять
істотні помилки, які потребують подальшого усунення.
Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає більшої
частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, допускає
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками,
необхідними для розв’язання професійних завдань.
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ПОЯСНЕННЯ
Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; на
високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та практичні
вміння; всі розрахункові завдання, передбачені індивідуальною роботою,
виконані в повному обсязі. Під час індивідуальної роботи
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на
теоретичні питання та розв’язання практичних завдань, висловлення
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики.
Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час
індивідуальної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді на
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного
законодавства, економічної теорії та практики.
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом
індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо;
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять
істотні помилки, які потребують подальшого усунення.
Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання,
допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
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