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Сторінка курсу
Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання для того, щоб
сформувати у майбутніх бакалаврів систематизовані правові, організаційно-економічні, аналітичні й програмнотехнічні уявлення, теоретичні погляди та практичні уміння, які дадуть їм змогу ефективно використовувати
одержані навички при розв’язанні проблем управління ризиками фінансової діяльності та виявлення фінансових
складових різних правопорушень.

Коротка анотація курсу

Запропонований курс має прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з методологією
та методикою фінансових розслідувань та оцінки ризиків у роботі аналітиків, аудиторів, фахівців з фінансового
моніторингу, працівників правоохоронних органів. Серед головних проблемних питань дисципліни: ознаки й
типології сумнівних фінансових операцій, загальні й специфічні методи фінансових розслідувань, правовий статус
фінансових розслідувань та їх результатів, використання сучасних інформаційних технологій у фінансових
розслідуваннях.

Мета та цілі курсу

Мета навчальної дисципліни „Фінансові розслідування та Національна оцінка ризиків” – ознайомити
студентів з актуальною проблематикою фінансових розслідувань та Національної оцінки ризиків як прикладної
дисципліни, методи якої використовують в системах контролю на рівні міжнародних організацій, державних органів
та суб’єктів господарювання.
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90 год. 3 кредити

Обсяг курсу

32 год аудиторних
З них 16 годин лекцій
16 годин практичних занять
58 годин самостійної роботи

Очікувані результати
навчання

Після завершення курсу студент повинен:
Знати:
- функції та структури систем фінансового контролю та розслідувань на рівні суб'єктів господарювання та
спеціалізованих державних органів;
- міжнародні тенденції та системи протидії фінансовим злочинам;
- головні концепції фінансових розслідувань та їх еволюцію;
Вміти:
- проводити аналіз фінансової документації організацій та окремих фінансових операцій на предмет
виявлення можливих зловживань;
- оцінювати вразливості систем фінансового контролю та моніторингу на мікро- та макрорівні;
- застосовувати ризик-орієнтований підхід до виявлення підозрілих фінансових операцій;
- збирати та використовувати доказову базу в боротьбі з фінансовими злочинами;
- користуватись базами даних та відповідним програмним забезпеченням у фінансових розслідуваннях;
- взаємодіяти з суб'єктами господарювання, контролюючими та правоохоронними органами України, інших
держав, міжнародними організаціями з питань фінансових розслідувань.

Формат курсу

Очний

теми

Підсумковий контроль,
форма

ДОДАТОК (схема курсу)
залік

Пререквізити

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: «Філософія».

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під час
викладання курсу

Презентації
Лекції
Аналітичні завдання
Дискусії

Необхідні обладнання

Проектор
Роздатковий матеріал
Навчальний посібник
Навчально-методичні рекомендації

Критерії оцінювання
(окремо для кожного виду
навчальної діяльності)

20 балів – МК 1
20 балів – МК 2
20 балів - презентація
20 балів - індивідуальне завдання
20 балів - виконання домашніх завдань та ведення тематичного словника
100 балів – за залік

Питання до заліку чи
екзамену
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Управління загрозами фіктивного підприємництва у національній економіці України
Протидія шахрайствам у сфері підприємництва
Інформаційне забезпечення протидії нелегальним фінансовим операціям в Україні
Організація системи фінансового моніторингу на рівні суб’єкта господарювання
Функціонування системи фінансового моніторингу на рівні суб’єкта господарювання
Розвиток методології Національної оцінки ризиків нелегальних фінансових операцій в Україні
Система фінансового контролю у сфері податкових відносин в Україні
Оцінка ризиків інвестиційних процесів в Україні
Оцінка ризиків договірних відносин суб’єктів господарювання в Україні
Ресурсний підхід до оцінювання ризиків ділових відносин в Україні
Моніторинг операцій фінансування тероризму діловими одиницями

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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31.
32.
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34.
35.
36.
37.
38.
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Вплив організованої злочинності на підприємництво в Україні
Система виявлення кінцевих бенефеціарних власників підприємницьких структур
Вплив тіньової економіки на управління фінансами підприємств в Україні
Управління фінансами підприємств в умовах загроз рейдерських атак
Вплив контрабанди на фінансовий стан українських підприємств
Чинник кібербезпеки в управлінні фінансами підприємств
Вплив криптовалютних операцій на фінансову безпеку підприємницьких структур
Розвиток концептуальних основ управління ризиками суб’єктів господарювання
Вплив зовнішньоекономічних операцій на фінансовий стан підприємств в Україні
Значення репутаційних ризиків в управління фінансами підприємств
Методи аналізу моральних ризиків в управлінні фінансами підприємств
Вплив державних структур безпеки на фінансовий стан підприємств в Україні
Міжнародні стандарти управління ризиками підприємницької діяльності
Вплив чинника офшоризації на фінанси підприємств в Україні
Методологія дослідження фінансів нелегальних промислів в Україні
Система фінансових санкцій у стримуванні правопорушень у сфері господарської діяльності
Проблема нелегальних банкрутств в Україні
Вплив корупції на підприємництво в Україні
Роль аудиту в підвищенні рівня безпеки вітчизняних підприємств
Вплив електронних форм розрахунків на фінанси та безпеку підприємств
Методи фінансового моніторингу підприємницької діяльності політично значимих осіб
Секторальна оцінка ризиків використання суб’єктів підприємництва для нелегальних фінансових операцій
Фальсифікація документів як чинник фінансової безпеки підприємств
Інституційно-правові основи та суспільне значення фінансових розслідувань.
Поняття інформації та дезінформації у контексті фінансових розслідувань.
Методологічні та концептуальні засади фінансових розслідувань.
Фінансові розслідування на рівні суб’єктів господарювання.
Методи роботи органів державного фінансового контролю.
Система фінансового моніторингу.
Фінансові розслідування правоохоронних органів.
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Судово-бухгалтерські експертизи.
Розвиток інформаційних технологій фінансових розслідувань.
Роль громадськості та засобів масової інформації у фінансових розслідуваннях.
Поняття фінансових злочинів, економічна теорія злочинів та покарань і загальна характеристика фінансових
розслідувань.
Фінансові злочини в Кримінальному кодексі України.
Економічне тлумачення заходів запобігання та протидії злочинності.
Суб’єкти та зміст фінансових розслідувань.
Роль Національної оцінки у фінансових розслідуваннях (НОР).
Призначення та альтернативні методології НОР.
Практичний досвід НОР в Україні.
Доповнення НОР секторальними оцінками ризиків.
Розслідування відмивання незаконних доходів як завершального етапу фінансових злочинів.
Поняття предикатного злочину.
Зв’язок предикатного злочину та відмивання доходів від нього.
Автономне розслідування відмивання незаконних доходів.
Використання відкритих джерел інформації у розслідуванні фінансових злочинів.
Спеціалізовані інтернет-ресурси.
Відкриті бази даних у розслідуванні фінансових злочинів.
Система запитів у фінансових розслідуваннях.
Інформаційно-аналітичні технології у розслідуванні фінансових злочинів.
Автоматизовані системи обміну інформацією у фінансових розслідуваннях.
Технології автоматизованої обробки даних про підозрілі фінансові операції.
Проблеми інтеграції інформаційних технологій у фінансові розслідування.
Система інститутів протидії фінансовій злочинності.
Міжнародні інститути протидії фінансовій злочинності.
Національні інститути протидії фінансовій злочинності.
Взаємодія інститутів протидії фінансовій злочинності.
Спеціальні прийоми розслідування фінансових злочинів.
Роль моніторингу у фінансових розслідуваннях.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

Опитування

Методи роботи експертів у фінансових розслідуваннях.
Паралельні фінансові розслідування.
Особливості розслідування окремих видів фінансових злочинів.
Розслідування шахрайства.
Розслідування ухилення від сплати податків і зборів.
Розслідування корупційних злочинів.

Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

ДОДАТОК
Схема курсу
Тиж. / дата /
год.-

Тема, план, короткітези

Тиж. 1.

Тема 1. Поняття фінансових
злочинів, економічна теорія
злочинів та покарань і загальна
характеристика фінансових
розслідувань
1. Фінансові злочини в
Кримінальному кодексі України.
2. Економічне тлумачення заходів
запобігання та протидії злочинності
3. Суб’єкти та зміст фінансових
розслідувань

2 акад. год.

Тиж. 2.

2 акад. год.

Тема 2. Роль Національної оцінки
у фінансових розслідуваннях
(НОР)
1. Призначення та альтернативні
методології НОР
2. Практичний досвід НОР в Україні
3. Доповнення НОР секторальними
оцінками ризиків

Форма
діяльності
(заняття)*
*лекція,
самостійна,
дискусія,
групова робота)
Лекція
F2F

Лекція
F2F

Матеріали

Література.***
Ресурси в
інтернеті

Завдання, год

Презентація,
Навчальнометодичні
матеріали

1-28

Індивідуальне
завдання
Ведення
тематичного
словника
Підготовка
презентації

Презентація,
Навчальнометодичні
матеріали

1-28

Індивідуальне
завдання
Ведення
тематичного
словника
Підготовка
презентації

Термінвиконання

Тиж. 3.

2 акад. год.

Тиж. 4.

2 акад. год.

Тиж. 5.

2 акад. год.

Тиж. 6.

2 акад. год.

Тема 3. Розслідування відмивання
незаконних доходів як
завершального етапу фінансових
злочинів
1. Поняття предикатного злочину
2. Зв’язок предикатного злочину та
відмивання доходів від нього
3.
Автономне
розслідування
відмивання незаконних доходів

Лекція

Тема 4. Використання відкритих
джерел інформації у розслідуванні
фінансових злочинів
1. Спеціалізовані інтернет-ресурси
2. Відкриті бази даних у
розслідуванні фінансових злочинів
3. Система запитів у фінансових
розслідуваннях
Тема 5. Інформаційно-аналітичні
технології у розслідуванні
фінансових злочинів
1. Автоматизовані системи обміну
інформацією у фінансових
розслідуваннях
2. Технології автоматизованої
обробки даних про підозрілі
фінансові операції
3.
Проблеми
інтеграції
інформаційних
технологій
у
фінансові розслідування
Тема 6. Система інститутів
протидії фінансовій злочинності
1. Міжнародні інститути протидії
фінансовій злочинності
2. Національні інститути протидії
фінансовій злочинності
3. Взаємодія інститутів протидії
фінансовій злочинності

Лекція

F2F

F2F

Лекція
F2F

Лекція
F2F

Презентація,
Навчальнометодичні
матеріали

1-28

Виконання
індивідуального
завдання
Ведення
тематичного
словника
Підготовка
презентації

Презентація,
Навчальнометодичні
матеріали

1-28

Написання Есе
Ведення
тематичного
словника
Підготовка
презентації

Презентація,
Навчальнометодичні
матеріали

1-28

Підготовка
авторської анкети
Проведення
дослідження

Презентація,
Навчальнометодичні
матеріали

1-28

Написання Есе
Ведення
тематичного
словника
Підготовка
презентації

Тиж. 7.

2 акад. год.

Тиж. 8.

2 акад. год.

Тема 7. Спеціальні прийоми
розслідування фінансових
злочинів
1. Роль моніторингу у фінансових
розслідуваннях
2. Методи роботи експертів у
фінансових розслідуваннях
3. Паралельні фінансові
розслідування
Тема 8. Особливості
розслідування окремих видів
фінансових злочинів
1. Розслідування шахрайства
2. Розслідування ухилення від
сплати податків і зборів
3. Розслідування корупційних
злочинів

Лекція
F2F

Лекція
F2F

Презентація,
Навчальнометодичні
матеріали

1-28

Індивідуальне
завдання
Ведення
тематичного
словника
Підготовка
презентації

Презентація,
Навчальнометодичні
матеріали

1-28

Застосування
методики чи тесту
Проведення
дослідження

