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Курс та семестр, у якому 
можливе (планується) 
вивчення дисципліни 

3 курс, 6 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам яких 
пропонується вивчити 
дисципліну 

Студентам ЕГ факультету 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 
1 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію 
макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 
2 Здатність до діагностування стану фінансових систем (державних фінансів, у тому числі 
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та системи страхування). 
3 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 
4 Здатність визначати,  обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні 
рішення. 
Результати навчання: Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної 
та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та страхування. Володіти методичним 
інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 
податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 
ринки, банківська система та страхування).  Формувати і аналізувати фінансову звітність та 
правильно інтерпретувати отриману інформацію. Пояснювати, аналізувати та здійснювати 
комунікацію у різних сферах діяльності організації з метою забезпечення безпеки організації. 
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, 
бути критичним і самокритичним. Розробляти та удосконалювати корпоративну безпеку 
підприємства, проектувати та розвивати її елементи 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами при вивченні 
курсів: «Політекономія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси, гроші та 
кредит». 

Основні теми дисципліни 16 години лекцій та 16 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1 Теоретичні основи фінансової безпеки бізнесу. Тема 2. Загрози 
безпеці підприємницької діяльності. Тема 3. Бізнес і корупція: проблеми протидії. Тема 4. Ризик 
та фінансова безпека бізнесу. Тема 5 Організаційні аспекти служби фінансової безпеки 
підприємства. Тема 6. Реалізація інтересів бізнесу та фінансово-господарська діяльність 
підприємницьких структур. Тема 7. Фіктивна та тіньова підприємницька діяльність як загроза 
фінансовій безпеці підприємства. Тема 8. Побудова систем забезпечення фінансової безпеки 
бізнес-структур.  
Основні теми практичних занять: 1. Сучасна система, принципи та умови організації 
фінансової безпеки бізнесу. 2. Загрози фінансової діяльності та її наслідки. 3. Виявлення 
корупційних порушень у фінансовій діяльності. 4. Організація фінансової діяльності бізнесу, в 
кризових умовах. 5. Визначення ефективності служби фінансової безпеки та його окремих 
підрозділів. 6. Аналіз ефективності фінансової діяльності господарських структур. 7. 
Виявлення елементів тіньової та бізнесової діяльності/, з метою поліпшення її фінансової 
безпеки. 8. Визначення функціональних залежностей економічної безпеки бізнесу. 
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