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«Управління фінансовою безпекою» 

Рівень BO  Магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Фінанси, банківська справа та страхування / 

Фінанси та кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

 1 курс, 1 семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

 4 кредити 

Денна: 120:  10 / 14 

Заочна: 120: 4/ 6 

Мова викладання українська  

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

фінансів  

Автор дисципліни доктор економічних наук,  

професор кафедри фінансів  

Стащук Олена Володимирівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Перед вивченням дисципліни студент повинен 

знати основи економіки або основи фінансів 

Що буде вивчатися  Особливості забезпечення та управління 

фінансовою безпекою держави та 

корпоративних структур, методики її оцінки та 

шляхи підвищення рівня фінансової безпеки 

корпоративних структур з врахуванням 

фактору ризику, прибутковості, ліквідності. 

Вплив макроекономічних чинників на 

фінансову безпеку держави та індикатори її 

оцінювання. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Безпечне функціонування держави сприятиме 

ефективному розвитку підприємницьких 

структур та регіонів, що можливе шляхом 

виявлення та вчасного реагування на появу 

нових загроз та ризиків. Для виходу 

вітчизняних підприємств економічної та 

фінансової кризи доцільно вміти виявляти 

загрози фінансовій безпеці бізнес-структур, 



мінімізувати їх наслідки та примножувати 

позитивні аспекти функціонування 

підприємств.  

Чому можна навчитися 

(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.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати 

їх ефективність з урахуванням цілей, наявних 

обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

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. 

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 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. 
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