
Силабус дисципліни 
Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах ЄКТС 
Комплексне забезпечення фінансового-економічної безпеки  

210 год/7 кредитів ЄКТС (залік, екзамен) 
Загальна інформація 

про викладача 
 Якимова А. М., к.е.н., доцент, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»,  

(050) 480-69-35. allayakymova@gmail.com 
Курс та семестр, у 

якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 

Для магістрів: ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» (обов’язкова), ОПП 
«Фінанси, банківська справа та страхування» (вибіркова) - 1 (5) курс, 1 та 2 семестри 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
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Перелік 
компетентностей та 

відповідних результатів
навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 
зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи 
розвитку організації. Здатність застосовувати методи економічного і фінансового аналізу рівня безпеки, 
планування та контролю системи безпеки. Здатність проводити дослідження погроз та ризиків з 
урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків в сфері міжнародної/регіональної/ 
національної фінансово-економічної безпеки. Здатність до пошуку, оброблення та оцінювання 
інформації, процесів та явищ щодо погроз та впливу на фінансово-економічну безпеку з різних джерел, з 
метою виявлення проблем, формулювання висновків та вироблення управлінських рішень. 
Результати навчання. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 
показників для обґрунтування управлінських рішень в сфері безпеки. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення ефективності функціонування та розвитку системи фінансово-
економічної безпеки організації. Застосовувати термінологію та виявляти основні ризики, небезпеки та 
виклики в діяльності підприємств, організацій, установ. Розробляти  та удосконалювати корпоративну 
безпеку підприємства, проектувати  та розвивати її елементи. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 

необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліна «Менеджмент» 

Основні теми 
дисципліни 

64 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 1. Теоретичні основи організації системи фінансово-економічної безпеки та 
механізм управління нею. 2. Вивчення теоретичних та практичних засад з міжнародних стандартів 
забезпечення безпеки підприємств. 3. Теоретично-правові основи забезпечення фінансово-економічної  
безпеки банків та фінансових установ. 4. Система забезпечення фінансово-економічної  безпеки банків 
та фінансових установ 
Основні теми практичних занять: 1. Правоохоронні органи у системі державної влади в Україні та їх 
участь у протидії економічним злочинам. Організація та структура служби безпеки підприємства.  
Критерії та індикатори економічної безпеки. Організація та управління моніторингом зовнішніх і 
внутрішніх загроз та методи оцінки стану фінансово-економічної безпеки підприємства. Методи 
управління фінансовою безпекою підприємства.  2. Організація діяльності Міжнародної організації зі 
стандартизації (ІSО) та її співпраця з іншими організаціями. Загальнодержавні нормативні акти з питань 
захисту інформації. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності. Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності. Державна політика 
забезпечення інформаційної безпеки.  3. Показники фінансової безпеки банку. Організація служби 
безпеки банків та фінансових установ. Силова безпека банку. Оцінка ймовірності впливу негативних 
факторів у визначенні витрат на забезпечення безпеки банків та фінансових установ. Безпека персоналу 
банків та фінансових установ. Захист банківських та комерційних таємниць комерційних банків в 
Україні. 4. Організація безпеки окремих операцій банку. Боротьба з легалізацією (відмиванням) 
незаконно отриманих грошей. Банківське шахрайство і протидії йому, профілактика та попередження 
шахрайства з фінансовими ресурсами у банках. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників. 
Виконання курсової роботи (для ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою»). 
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