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ВСТУП 

Сучасні умови функціонування суб’єктів підприємництва піддаються змінам досить 

часто та достатньо швидко. Несталі характеристики зовнішнього економічного середовища 

породжують нестабільність результатів роботи та фінансового стану суб’єктів 

підприємницької діяльності, що, в свою чергу, обумовлює їх вразливість до негативних 

зовнішніх та внутрішніх впливів. Досягнення фінансово-економічної безпеки стає одним із 

головних завдань менеджменту підприємств, однак, при цьому, саме розуміння сутності 

такої безпеки є неоднозначним, як і розуміння механізму її досягнення. 

Дисципліна «Фінансово-економічна безпека: стратегія та механізм забезпечення» 

вирішує такі основні завдання, як будова фінансово-економічної безпеки підприємства; 

застосування механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства на рівні 

державного регулювання економіки та підприємницької діяльності; визначення критерії 

фінансово-економічної безпеки підприємства та його рівнів; інформаційне забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Практичне застосування цієї дисципліни полягає в досягненні основної мети її 

вивчення – надати студентам змогу ефективно використовувати отримані знання з метою 

управління процесами забезпечення фінансово-економічної безпеки на підприємствах, у 

фінансових і фіскальних органах державної влади та на фінансовому ринку. 

Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій застосування 

вивчення теоретичних підходів щодо виявлення сутності фінансово-економічної безпеки та 

забезпеченні механізму фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни «Фінансово-

економічна безпека: стратегія та механізми забезпечення» передбачає використання 

здобувачами раніше отриманих знань з дисциплін: «Філософія науки та інновації», 

«Іноземна мова для академічних та наукових цілей», «Організація та реалізація досліджень 

здобувача наукового ступеня доктора філософії», «Управління науковими проектами та 

фінансуванням досліджень», «Теорія економічних систем та їх типологія». 

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістовних модулів: Змістовий модуль 

1.  «Предмет, методологія та теоретичні основи фінансово-економічної безпеки», Змістовий 

модуль 2. «Визначення стратегії та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки». 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета навчальної дисципліни: опанування здобувачами вищої освіти ступеня 

доктора філософії систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та 

підходи дослідження економічних процесів в системі промислового виробництва. 

1.2. Завдання навчальної дисципліни «Фінансово-економічна безпека: стратегія та 

механізми забезпечення» полягають у вивченні дисципліни та засвоєнні навчального 

матеріалу на лекціях і практичних заняттях та у вільний від аудиторних занять час у формі 

самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи, призначеної формувати практичні 

навички роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальною 

літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і 

глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем для підвищення якості професійної 

підготовки в галузі знань соціальних та поведінкових наук. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні  
знати: 

- концептуальні основи забезпечення економічної безпеки держави;  

- складові елементи системи економічної безпеки держави;  

-  основні об’єкти та суб'єкти забезпечення економічної безпеки :  

-  основні підходи до визначення ключових понять (безпека, загроза, система безпеки, 

забезпечення економічної безпеки):  

-  стадії формування загроз та небезпек;  

-  основні геополітичні доктрини сучасності:  

-  алгоритм моделювання системи безпеки;  
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-  основні підходи до забезпечення економічної безпеки держави;  

- сучасні механізми забезпечення економічної безпеки України; 

- сутність та необхідність забезпечення фінансової безпеки на підприємстві; 

- методи оцінки фінансової безпеки підприємства; 

- основні напрямки організації фінансової безпеки на підприємстві; 

- резерви підвищення фінансової безпеки та її забезпечення. 

Вміти: 

-  використовувати понятійно-категорійний апарат при аналізові фінансової, продовольчої, 

енергетичної, науково-технологічної та інших функціональних сфер економічної безпеки 

при виборі та реалізації концептуальних підходів щодо управління фінансово-

економічною безпекою;  

-  готувати рекомендації. пропозиції до проектів зовнішньо та внутрішньополітичних 

стратегій, спрямованих на адекватну відповідь реальним та потенційним загрозам 

економічній безпеці України;  

- розробляти пропозиції щодо визначення стратегічних цілей і завдань розвитку території, 

галузі на основі результатів системного аналізу соціально-економічного стану розвитку 

держави, застосовуючи методики визначення певних показників; 

- об’єктивно оцінювати рівень фінансової безпеки підприємства; 

- виявити напрямки підвищення фінансової безпеки підприємства; 

- використовувати методи підвищення фінансової безпеки підприємства. 

-  розробляти стратегію та механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єкта 

підприємництва. 

 

 
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва теми Питання 

1 2 

Змістовий модуль 1. Предмет, методологія та теоретичні основи фінансово-

економічної безпеки 

Тема 1. Теоретичні 

основи фінансово-

економічної безпеки  

1.1. Сутність та значення національної безпеки.  

1.2. Зміст фінансово-економічної безпеки. Елементи 

внутрішньої структури економічної безпеки.  

1.3. Основні принципи забезпечення фінансово-економічної 

безпеки України.  

1.4. Зовнішні та внутрішні аспекти фінансово-економічної 

безпеки держави. Суб’єкти та об’єкти фінансової безпеки.  

1.5. Сутність механізму фінансово-економічної безпеки. 

1.6. Фінансова безпека у системі економічної безпеки країни. 

Основні фактори, які визначають фінансову безпеку,  

1.7. Роль державних фінансових інститутів у забезпеченні 

фінансово-економічної безпеки.  

Тема 2. Економічна 

безпека підприємства: 

сутність і визначення 

2.1.Економічна безпека підприємства, її сутність, роль та 

значення. 

2.2.Складові економічної безпеки: економічна безпека держави, 

регіону та підприємства. 

2.3. Показники економічної безпеки. 
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Тема 3. Фінансова 

безпека підприємства: 

сутність і визначення 

3.1. Фінансова безпека, її роль у діяльності підприємства.  

3.2. Показники фінансової безпеки підприємства.  

3.3. Сутність, необхідність оцінки та контролю за фінансовою 

безпекою 

Тема 4. Необхідність 

забезпечення 

фінансової безпеки 

підприємства 

4.1. Вплив фінансової безпеки на економічні показники. 

4.2.Вплив фінансової безпеки на фінансовий стан 

підприємства.  

4.3. Об’єктивна необхідність забезпечення фінансової безпеки. 

 

Змістовий модуль 2. Визначення стратегії та механізми забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

Тема 5. Аналітична 

оцінка рівня фінансової 

безпеки підприємства 

5.1.Об’єктивна необхідність оцінки фінансової безпеки.  

5.2.Порівняння фінансової безпеки підприємства з іншими 

підприємствами суб’єктами господарювання. 

5.3.Фінансова безпека в динаміці. 

Тема 6. Основні 

напрямки організації 

фінансової безпеки 

підприємства 

6.1. Основні напрямки підвищення рівня фінансової безпеки 

підприємства. 

6.2. Управління рентабельністю підприємства з метою 

підвищення рівня фінансової безпеки.  

6.3. Управління формуванням фінансових ресурсів та 

фінансовою стабільністю з метою підвищення рівня фінансової 

безпеки.  

 

 Тема 7. Резерви 

зростання фінансової 

безпеки підприємства 

7.1. Планування фінансової безпеки підприємства. 

7.2. Стратегія фінансової безпеки підприємства.  

7.3. Резерви зростання фінансової безпеки. 

 

Тема 8. Стратегії 

забезпечення 

фінансово-економічної 

безпеки суб’єкта 

господарювання та 

підприємств гірничо-

металургійного 

комплексу України 

8.1. Забезпечення організації безпеки суб’єкта господарювання 

8.2. Стратегічні та тактичні заходи захисту підприємницьких 

структур 

8.3. Стандартизація і сертифікація безпеки суб’єктів 

господарювання 

8.4. Стратегічне забезпечення економічної безпеки підприємств 

гірничо-металургійного комплексу України  

8.5. Фінансово-економічна безпека гірничо-збагачувальних 

підприємств  

 
 

3. СТРУКТУРА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На самостійну роботу здобувачів денної та заочної форми навчання за дисципліною 

«Фінансово-економічна безпека: стратегія та механізми забезпечення» відведено відповідно 

72 годин та 108 годин. Самостійна робота передбачає опрацювання теоретичного матеріалу 

тем навчальної дисципліни винесених на практичні заняття. Ключовими моментами 

самостійної роботи здобувачів є: вивчення проблемних теоретико-методологічних питань 

тем навчальної дисципліни; підготовку до розв’язування актуальних науково-практичних 

задач; підготовку до тестового опитування за тематикою навчальної дисципліни; підготовку 

до екзамену; написання рефератів наукової спрямованості та як наслідок – підготовку 

наукових тез і публікацій (тези на міжнародні науково-практичні конференції, публікації в 

фахових виданнях за спеціальністю, участь у написанні наукових монографій та науково-

дослідних роботах університету). Перелік тем і розподіл годин, відведених на самостійну 

роботу за темами дисципліни «Фінансово-економічна безпека: стратегія та механізми 

забезпечення» наведено у табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Перелік тем і розподіл годин, відведених на самостійну роботу за темами дисципліни 

«Фінансово-економічна безпека: стратегія та механізми забезпечення» 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Предмет, методологія та теоретичні основи фінансово-економічної безпеки 

1 Тема 1. Теоретичні основи фінансово-економічної безпеки  9 13,5 

2 Тема 2. Економічна безпека підприємства: сутність і визначення 9 13,5 

3 Тема 3. Фінансова безпека підприємства: сутність і визначення 9 13,5 

4 Тема 4. Необхідність забезпечення фінансової безпеки підприємства 9 13,5 

Змістовий модуль 2. Визначення стратегії та механізми забезпечення фінансово-економічної 

безпеки 

5 Тема 5. Аналітична оцінка рівня фінансової безпеки підприємства 9 13,5 

6 Тема 6. Основні напрямки організації фінансової безпеки підприємства 9 13,5 

7 Тема 7. Резерви зростання фінансової безпеки підприємства 9 13,5 

8 

Тема 8. Стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єкта 

господарювання та підприємств гірничо-металургійного комплексу 

України 

9 13,5 

Усього годин 72 108 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

Написання рефератів, тез, наукових публікацій рекомендується здійснювати у контексті 

виконання науково-дослідницьких завдань (робіт) здобувача ступеня доктора філософії галузі 

знань 07 Управління та адміністрування відповідно обраної теми дисертації за спеціальністю 

073 Менеджмент.  

Пропонований перелік варіантів тем рефератів здобувача ступеня доктора 

філософії спеціальності 073 Менеджмент: 

1. Сутність фінансових інтересів та пріоритетні національні фінансові інтереси 

2. Забезпечення високої фінансової ефективності роботи 

3. Підтримка фінансової стійкості та незалежності підприємства 

4. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства 

5. Забезпечення реалізації фінансових інтересів, місії та завдань 

6. Захист комерційної таємниці 

7. Механізм забезпечення управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства 

8. Збалансованість і комплексність фінансових інструментів 

9. Діагностика небезпек, загроз та ризиків у фінансово-економічній сфері 

10. Аналіз загроз внутрішніх і зовнішніх негативних впливів на політико-правову 

складову фінансової безпеки 

11. Ресурсне забезпечення зростання фінансової безпеки підприємства 

12. Необхідність надання відповідних гарантій 

13. Ділова розвідка;  

14. Механізми формування стратегічної фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання; 

15. Комплексна модель механізмів оцінки й аналізу загроз фінансовій безпеці 

підприємства 
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5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Самостійна робота здобувача є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом 

під час позааудиторної навчальної роботи. Відображає засвоєння в повному обсязі 

навчальної програми послідовного формування самостійності, як риси характеру, що відіграє 

суттєву роль у формуванні сучасного науковця, компетентного фахівця в галузі знань 

07 Управління та адміністрування. 

Взаємозв’язок аудиторної та самостійної роботи при вивченні навчальної дисципліни 

проявляється через упорядкування діяльності викладача й здобувачів, спрямованої на 

вирішення завдань поглибленого грамотного використання основних принципів, методів та 

новітніх підходів у засвоєнні ними теоретичних основ, методології та інструментарію при 

розв’язанні наукових задач в дослідженнях. 

Оцінювання самостійної роботи ведеться за наступними показниками: своєчасність 

практичного виконання (відповідно до графіка); своєчасність захисту (відповідно до 

графіка); самостійність виконання (наявність конспекту); підготовленість здобувача до 

захисту (його спроможність грамотно прокоментувати свою роботу та відповісти на 

додаткові питання). 

При зниженні якості виконання завдань самостійної роботи знижується і кількість 

балів, якою вони оцінюються. 

Розподіл балів оцінки самостійної роботи здобувачів денної форми навчання за 

показниками наведеними в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Розподіл балів оцінки самостійної роботи здобувачів денної форми навчання за показниками 

Кількість балів за показник 

Усього 

за СР 

Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

захисту Самостійність 

підготовки 

Підготовленість до 

захисту 

Якість 

звіту 
вчасно невчасно вчасно невчасно 

2 1 2 1 2 2 2 10 

Самостійна робота здобувача заочної форми навчання є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи. Відображає засвоєння в 

повному обсязі навчальної програми та послідовне формування самостійності, як риси 

характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації за 

спеціальністю 073 Менеджмент. 

Розподіл балів оцінки самостійної роботи здобувачів заочної форми навчання за 

показниками наведеними в табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Розподіл балів оцінки самостійної роботи здобувачів заочної форми навчання за 

показниками 

Кількість балів за показник 

Усього 

за СР 

Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

захисту Самостійність 

підготовки 

Підготовленість до 

захисту 

Якість 

звіту 
вчасно невчасно вчасно невчасно 

5 3 5 3 4 5 5 24 

 

Примітка: При підрахунку рейтингових балів за самостійну роботу для тих показників, 

які мають позитивну ознаку кількість балів береться з наведених табл. 5.1-5.2; для 

показників, які мають негативну ознаку – кількість балів приймається рівною нулю. 

Показники «Своєчасність...» мають два значення кількості балів. До уваги береться те, яке 

відповідає реальній ситуації. 
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6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансово-економічна безпека: 

стратегія та механізми забезпечення» для здобувачів ступеня доктора філософії 

спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання / Укл. д.е.н.                           

Л.М. Варава, к.е.н. Ртищев С.А. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2019. – 55 с. (електронний 

ресурс). 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансово-економічна 

безпека: стратегія та механізми забезпечення» для здобувачів ступеня доктора філософії 

спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання / Укл. д.е.н. Л.М. Варава, 

к.е.н. Ртищев С.А. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2019. – 15 с. (електронний ресурс). 
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Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Фінансово-економічна безпека: стратегія та механізми забезпечення» для 

здобувачів ступеня доктора філософії спеціальності 073 Менеджмент денної та 

заочної форм навчання. В методичних рекомендаціях наведено склад 

самостійної роботи щодо опрацювання теоретичних питань, робота з 

проблемними теоретичними питаннями, підготовку до практичних занять і 

екзамену, написання рефератів, тез, наукових публікацій у контексті виконання 

науково-дослідницьких завдань (робіт) здобувача ступеня доктора філософії 

галузі знань 07 Управління та адміністрування відповідно обраної теми 

дисертації за спеціальністю 073 Менеджмент. 
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