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Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма  

Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг навчальної 

дисципліни  

Кредити СКТС/ загальна 

кількість годин 

Обсяг дисципліни становить 4 кредитів 120 годин, 4 

семестр 

Мова(и) викладання Українська мова  

 

Анотація дисципліни 

         Дисципліна «Фінансова безпека суб’єктів 

господарювання» орієнтована на глибоке та ґрунтовне 

засвоєння студентами теоретичних та практичних аспектів 

фінансової безпеки підприємств, які повинні спонукати їх 

до розуміння, що саме фінансова безпека як головна 

складова економічної безпеки поєднує в собі відносини з 

управління фінансовими ресурсами та оптимізації їх 

використання, а також фінансові інструменти, що 

забезпечують стабільну й ефективну діяльність 

підприємства. 

      Нерозуміння місця і ролі фінансової безпеки 

підприємства призводить до неефективного використання 

наявних ресурсів і резервів. Звідси помилковими можуть 

виявитися управлінські рішення щодо адаптації 

підприємства до зовнішнього середовища, бути 

відсутньою чітка і продумана технологія поведінки в 

нестандартних ринкових умовах. Що підтверджує 

актуальність вивчення даної дисципліни.  

 



Що буде вивчатися 

 (предмет навчання) 

      Предметом дисципліни виступає система фінансово-

економічних відносин з приводу формування 

оптимального рівня фінансової безпеки для забезпечення 

ефективної діяльності підприємств. 

     Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

- засвоєння теоретичних основ фінансової безпеки на 

різних її рівнях;  

- оволодіння навичками визначення характеру впливу 

загроз фінансовій безпеці підприємства, оцінювання 

ступеня їх небезпеки, вміння вибирати засоби захисту; 

 - набуття майбутніми фінансистами вміння управляти 

економічними ризиками;  

- засвоєння методики оцінювання фінансової безпеки 

підприємства із застосуванням сукупності фінансових 

показників, що характеризують її рівень;  

- засвоєння теоретичних основ та отримання практичних 

навичок щодо адаптації підприємства з метою оптимізації 

фінансових показників діяльності підприємства;  

- формування теоретичних і практичних знань стосовно 

планування заходів щодо забезпечення фінансової 

безпеки підприємства;  

- організація та проведення фінансової розвідки. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

          Метою дисципліни є набуття студентами 

теоретичних знань і практичних навичок щодо 

забезпечення фінансової безпеки підприємств, механізму 

формування фінансової безпеки, спрямованого на 

досягнення цілей фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

       Показати належний рівень знань у сфері фінансів, 

розуміння принципів фінансової науки, особливостей 

функціонування фінансових систем, фінансової 

термінології. Виявляти та аналізувати ключові 

характеристики фінансових систем, оцінювати їх 

взаємозв’язки з національною та світовою економіками. 

Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну     

інформацію, розраховувати економічні та фінансові 

показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі 

використання необхідних інструментальних засобів. 

       Вміти нести відповідальність за результати 

професійної діяльності у сфері фінансів. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

     Після успішного вивчення навчальної дисципліни 

здобувач вищої освіти отримає: 

- здатність опановувати та усвідомлювати інформацію 

щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових 

систем;  

- вміння використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової науки для діагностики стану 

фінансових систем;  

-здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати 

відповідальність за них. 

Структура дисципліни 

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової безпеки та 

механізм її забезпечення на підприємстві  

        Тема 1. Фінансова безпека в системі забезпечення 

економічної безпеки підприємства.  

        Тема 2. Елементи структури фінансової безпеки 

підприємства.  

        Тема 3. Чинники впливу на фінансову безпеку 

підприємства.  

        Тема 4. Механізм забезпечення фінансової безпеки 

підприємства.  

Розділ 2. Основи менеджменту фінансової безпеки 

підприємства  

       Тема 1. Адаптаційні заходи підприємства до впливу 

зовнішнього середовища.  

       Тема 2. Нормативне та інформаційно-аналітичне 

забезпечення фінансової безпеки підприємства.  

      Тема 3. Фінансова розвідка.  

      Тема 4. Основи управління фінансовою безпекою 

підприємства 

Міжпредметні зв’язки 

      Необхідні знання з дисципліни «Фінанси», 

«Бухгалтерський облік», «Банківські операції», 

«Економічний і фінансовий аналіз», «Менеджмент».  



     Набуті знання можуть бути використані при вивченні 

дисциплін «Аудит», «Страхування», написанні курсових і 

науково-творчих робіт, проходження навчальної та 

переддипломної практик. 

Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

       Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на 

засадах академічної доброчесності – сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових та творчих досягнень. 

     Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку таких подій – реагування 

відповідно до Положення про академічну доброчесність 

учасників освітнього процесу 

 

Рекомендована література 

Основна (базова) 

1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні. 

Методологія оцінки та механізми забезпечення. К.: 

КНТЕУ, 2004. 759 с.  

2. Фінансова безпека підприємства [Електронний 

ресурс]: навчальний посібник / Т. Б. Кузенко, Н. В. 

Сабліна. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 123 с. 

             Допоміжна  

1. Сусіденко О. В. Фінансова безпека підприємства: 

теорія, методи, практика: монографія. Київ: ЦУЛ, 

2015. 128 с. 

2. Користін О. Є. Економічна безпека : навч. посіб. / О. 

Є. Користін, О. І. Барановський. – Київ : КНЕУ, 2010. 

– 368 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база України URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики 

України //www.ukrstat.gov.ua. 

Формат та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин  

Лекції 36  

Практичні 20  

Самостійна робота 64  

Залік   
 



Шкала оцінювання. 

Національна та ЄКТС 

 

Викладач (і) 

ЯРОСЛАВА ВІТАЛІЇВНА КОЗУБ  

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія  

E-mail: kozub.yaroslava@chic.cv.ua 

Покликання на дисципліну 

(сторінка курсу в Moodle) 
dn.chic.cv.ua 
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