
СИЛАБУС 

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки вивчає: 

− Сутність та концептуально-правові засади економічної та фінансової 

безпеки в Україні; 

− Систему органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

на які покладено завдання щодо забезпечення економічної та 

фінансової безпеки; 

− Основні загрози економічній та фінансовій безпеці в Україні; 

− Зв’язок глобалізаційних процесів та рівня правового забезпечення 

економічної та фінансової безпеки. 

 

Короткий опис змісту дисципліни: 

 

Мета дисципліни «Правове забезпечення економічної та фінансової безпеки» 

полягає у формуванні у аспірантів об’єктивного уявлення про суть та зміст 

економічної та фінансової безпеки, їх нормативно-правового регулювання, 

форм та способів їх правової організації, умінь та навичок забезпечувати 

економічну та фінансову безпеку відповідно до викликів сьогодення. 

Предметом даної дисципліни є розкриття студентам сутності економічної та 

фінансової безпеки, правових засад їх забезпечення, а також системи 

інституціонального механізму забезпечення економічної та фінансової 

безпеки. 

 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі 

дисципліни, яка є доступною на KNUTEOnedrive чи на кафедрі 

загальноправових дисциплін (Л-100). 

 

Обсяг: 3 кредити (8 лекцій (16 годин), 7 практичних занять (12 годин), 62 

годин самостійної роботи (один семестр). 

 

Мова викладання: українська. 

 

Форми поточного контролю: групові дискусії (5 х 5 балів = 25 балів), 

моделювання ситуацій (5 х 5 балів = 25 балів), вирішення задач (6 х 5 балів = 

30 балів), модульна контрольна робота (20 балів) (в кожному семестрі).  

 

Форми підсумкового контролю:  

Письмовий екзамен 100 балів (в тому числі контрольні питання (2 х 20 балів = 40 

балів), термінологія (3 х 5 балів = 15 балів), задача – 30 балів, тестування – 15 балів. 



 

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, 

лекційні матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова 

рекомендована література знаходиться на KNUTEOnedrive. 

 

Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою спрямоване 

на краще сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування 

дисципліни. 

 

Рекомендована література (основні джерела): 

 

1. Крегул Ю.І., Банк Р.О. Організаційно-правові засади безпеки 

підприємницької діяльності (в таблицях і схемах): навч. посіб. / Ю. І. 

Крегул, Р. О. Банк. –К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 216 с. 

2. Правові засади державного регулювання економікоюУкраїни: навч. посіб. / 

[Ю.І. Крегул, Р.О. Банк, О. В. Сердюченко та ін.]; за ред. Ю.І. Крегула. –К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 664 с. 

3. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва: навчальний 

посібник/ Г.В.Соломіна. - Дніпро: Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2018. - 234 с. 

4. Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека бізнесу: навчальний 

посібник / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта. – Тернопіль: ФОП Паляниця 

В.А., 2016. – 180 с. 

5. Лук’янова В. В. Економічий ризик: Навч. посіб./ В. В. Лук’янова, Т. В. 

Головач. – К.: Академвидав, 2017. – 462 с. 

 

Політика академічної доброчесності: 

https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/e92910f03476ec4755e80f7cba7ed82e.pdf 

 

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з 

наступними веб-сайтами: 

 

1. http://www.rada.gov.ua/ – Верховна Рада України; 

2. http://www.kmu.gov.ua/ – Кабінет Міністрів України; 

3. http://me.kmu.gov.ua/ – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України; 

4. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України; 

5. http://sfs.gov.ua/ – Державна фіскальна служба України; 

6. http://www.drs.gov.ua/ – Державна регуляторна служба України; 

7. http://www.sdfm.gov.ua/ – Державна служба фінансового моніторингу; 

8. http://www.dkrs.gov.ua – Державна аудиторська служба України; 

9. http://www.amc.gov.ua/ – Антимонопольний комітет України; 

10. https://www.bank.gov.ua/ – Національний банк України; 

11. http://www.nssmc.gov.ua/ – Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку. 

https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/e92910f03476ec4755e80f7cba7ed82e.pdf


12. http://www.nfp.gov.ua/ – Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
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