
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА 

 

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет економіки і підприємництва 

 

Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування системи знань 

з питань забезпечення фінансової безпеки держави як складової економічної 

та національної безпеки, а також тих її функціональних елементів, які 

безпосередньо впливають на рівень розвитку економічної системи держави в 

умовах глобальних трансформацій. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– здатність опанувати теоретичні, організаційно-правові та практичні 

засади фінансової безпеки; 

– здатність визначати напрями вдосконалення та підвищення складових 

фінансової безпеки;  

– здатність аналізувати інвестиційний клімат та інвестиційний рейтинг; 

– здатність досліджувати сучасний стан банківської системи України у 

контексті її фінансової безпеки; 

– здатність розглядати методику оцінки фінансової безпеки держави з 

визначенням інтегрального показника, що формується на основі відповідних 

критеріїв та індикаторів; 

– здатність застосовувати основні підходи до впровадження та 

застосування принципів забезпечення фінансової безпеки України; 

– здатність визначати критерії оцінки ефективності та дієвості засобів 

фінансової безпеки України; 

– здатність застосовувати технологію розробки та прийняття рішень з 

фінансової безпеки України; 

– здатність опанувати сутність складових фінансової безпеки в системі 

національної безпеки держави. 

Програмні результати навчання: 

– уміння своєчасно виявляти причинно-наслідкові зв’язки, джерело та 

механізм назрівання загроз фінансовій безпеці; 

– уміння відстежувати та попереджувати існуючі та потенційні загрози 

фінансовій безпеці; 

– демонструвати знання для розв'язання типових і нетипових завдань з 

захисту від фінансової небезпеки; 

– уміння застосувати отримані знання щодо захисту фінансових інтересів 

правовими засобами; 

– уміння розкриття методики та механізму розрахунку основних 

індикаторів, що забезпечують моніторинг поточного стану фінансової 

безпеки; 

 – уміння оперувати понятійним (термінологічним) апаратом фінансової 

безпеки України;  



– вибирати найдоцільніші методи зміцнення фінансової безпеки України;  

– уміння визначати особливості діяльності органів державного управління 

щодо забезпечення фінансової безпеки України; 

– володіти методичним інструментарієм здійснення розрахунків 

індикаторів складових фінансової безпеки; 

– виокремлювати ризики та загрози складових фінансової безпеки 

держави та підприємства;  

– уміння визначати напрями мінімізації загроз фінансовій безпеці з 

урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку 

держави. 

Короткий зміст курсу: 

Теоретичні засади фінансово-економічної безпеки держави. Фінансова 

безпека держави. Банківська безпека держави. Безпека небанківського 

фінансового сектору (фондового та страхового ринків). Боргова безпека 

держави. Бюджетна безпека держави. Валютна безпека. Грошово-кредитна 

безпека. Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства. Оцінки рівня 

фінансової безпеки підприємства. Основи управління фінансовою безпекою 

підприємства. Фінансова розвідка. 
 

 

 


