
   

     Силабус навчальної дисципліни  
       «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг»  
            Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти                       Другий (магістерський) 
Ступінь вищої освіти:                                   Магістр  
Освітньо-професійна програма:       Фінанси і кредит.  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента з фахового 

переліку 

Рік навчання: 1 

Семестр:  2 

Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/загальна кількість годин 4/120 

Мова викладання:  українська 

Предмет вивчення Теоретичні та практичні аспекти виявлення неправомірних дій та подолання 

фінансових злочинів у процесі формування та використання фінансових ресурсів 

на макро- та мікроекономічному рівні 

Мета  Сформувати у студентів комплексні сучасні знання та навички про механізм 

фінансового шахрайства та технології неправомірних дій у сфері публічних та 

корпоративних фінансів, а також засвоєння процедур щодо попередження 

фактів фінансових зловживань. 

Завдання  Ідентифікація сутності, особливостей та класифікації фінансового шахрайства; 

засвоєння основних нормативно-правових вимог щодо виявлення, протидії та 

покарання при виявленні фактів фінансового шахрайства; формування уявлення 

про наслідки фінансового шахрайства для окремих сегментів фінансової 

системи держави та окремим суб’єктам господарювання; формування уявлення 

про особливості фінансового шахрайства у готівковому та безготівковому 

грошовому обігу; у банківській сфері, в системі оподаткування, у відносинах 

власності тощо; формування уявлення про фінансову розвідку та її призначення; 

ідентифікація характеристик та джерел фінансування сепаратизму та тероризму. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

1. Економіко-правові основи фінансового шахрайства.. 
2. Прояви фінансового шахрайства у готівковому обігу. 
3.Боротьба з шахрайством у сфері безготівкового грошового обігу. 
4. Злочинні дії у банківській сфері. 
5. Протидія фінансовому шахрайству на фондовому та страховому ринках. 
6. Методи виявлення шахрайства у сфері фінансових послуг. 
7.Фінансовий контроль у системі запобігання фінансовому шахрайству. 
8.Фінансова розвідка та фінансовий моніторинг. 
 
Види занять: лекції, семінарські (практичні) 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн заняття 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Інтегральні компетентності  Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у 

процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні  ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  



ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Фахові  СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 
діяльності.  
СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для 
діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.  
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 
інструментарію для обґрунтування управлінських рішень . 
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних 
задач і проблем проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної 
для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.  

Програмні результати навчання ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 
діяльності.  
ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  
ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи 
та страхування.  
ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання.  

Пререквізити Базові знання з економіки 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання магістерської 

роботи та дисертаційної роботи. 

Інформаційне, навчально-методичне 

забезпечення 

Бібліотека СНУ імені Лесі Українки:  
1. Калюжний А.В. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Одеса: Приста, 
2014. 215 с 
2. Чернєй В. В. Правове та організаційне забезпечення протидії 
злочинам у сфері державних фінансів. Науковий вісник Національної 
академії внутрішніх справ. 2014. №2. С. 3-14. 
3.Публічні фінанси: навч. посібник / за ред. д. е. н., професора О. П. 
Кириленко. Тернопіль: Вектор, 2018. 294 с. 
4. Євчук Л. А. Правові основи фінансового шахрайства: причини розквіту 
та соціально-економічні наслідки. URL: 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/108135-229318-1- SM.pdf 
Кафедра фінансів:  https://volnu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/staschuk_olena_eenu_edu_ua/EgvUZ9Cbbo1HiOzv

Ldn07nABwFr0gNT3WGt9oJ3W4lKNJw?e=e0PslH 

Форми поточного та підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль: екзамен 

Поточний контроль: модульні контрольні роботи, тестування 

Політика оцінювання  

● Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: 

Перескладання модулів можливе за наявності поважних причин, підтверджених 

офіційно (наприклад, лікарняний, довідка про хворобу, відрядження, навчання за 

кордоном у рамках подвійного дипломування тощо).  

● Політика щодо академічної 

доброчесності: 

Використання допоміжних матеріалів на паперових носіях або шляхом 

використання сучасних ґаджетів, а також списування під час поточного та 

підсумкового контролю заборонено.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом за винятком  пропусків занять з 

https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/staschuk_olena_eenu_edu_ua/EgvUZ9Cbbo1HiOzvLdn07nABwFr0gNT3WGt9oJ3W4lKNJw?e=e0PslH
https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/staschuk_olena_eenu_edu_ua/EgvUZ9Cbbo1HiOzvLdn07nABwFr0gNT3WGt9oJ3W4lKNJw?e=e0PslH
https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/staschuk_olena_eenu_edu_ua/EgvUZ9Cbbo1HiOzvLdn07nABwFr0gNT3WGt9oJ3W4lKNJw?e=e0PslH


поважних причин причин (наприклад, лікарняний, довідка про хворобу, 

відрядження, навчання за кордоном у рамках подвійного дипломування тощо). 

За таких умов навчання може відбуватись з використанням он-лайн платформ за 

погодженням із викладачем  

Оцінювання: 

Види оцінювання Бал 

Опитування під час занять – усно, розв’язування ситуацій та тестів 40 

Модуль 1 (теми 1-5) – теоретичні завдання, тести, практичні завдання  30 

Модуль 2 (теми 6-8) – теоретичні завдання, тести, практичні завдання 30 

Залік (теми 1-8) – теоретичні завдання, задачі, тести, практичні завдання 60  

Загальна сума 100 

Шкала оцінювання: 

Бали Зміст 

90-100 Зараховано 

82-89 

75-81 

67-74 

60-66 

1-59 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

Кафедра Фінансів 

Викладач(і) Стащук ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: професор 

Вчене звання: професор  

Науковий ступінь: доктор економічних наук  

Профайл викладача:  

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B

A_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B

D%D0%B0  

Тел.: 050 674 85 78  

 E-mail: Staschuk.Olena@eenu.edu.uа 

Консультації:  ауд. 307 

Лінк на дисципліну https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/staschuk_olena_vnu_edu_ua/EqDT-

jKgOExNkmQcF_UBQO4By4ObxFTJrRHJIEh7H17lgg?e=xlZav2  
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