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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА» 
 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
 

 

Рівень вищої освіти 
 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, 
англійська) 

Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом дисципліни є вивчення теорії фінансової безпеки, її місця і ролі 

в структурі економічної і національної безпеки країни, системи управління 

фінансовими ризиками. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів базових знань, 

теоретичних основ і практичних навичок в області організації фінансової 

безпеки господарюючих суб'єктів; освоєння теорії фінансової безпеки, 

виділення її місця і ролі в структурі економічної і національної безпеки 

країни; формування знань умінь і професійних навичок в області 

фінансової безпеки та управління ризиками; здатність виявляти загрози 

фінансової безпеки на всіх рівнях; встановлення взаємозв'язку між 

погрозами фінансової безпеки і фінансовими ризиками; освоєння системи 

управління фінансовими ризиками. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

знання принципів і підходів формування фінансової безпеки;  

вміння аналізувати і давати оцінку ризиків і факторів, що знижують 

фінансову безпеку;  

володіння методами розрахунку ефективності використання індикаторів 

фінансової безпеки. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

За підсумками освоєння курсу студент повинен:  

знати методи і процедури фінансового державного контролю в сфері 

фінансової безпеки;  

вміти використовувати механізм функціонування фінансів з метою 

підвищення ефективності роботи підприємства та складання фінансового 

плану і бюджету;  

володіти механізмом і специфікою використання індикаторів фінансової 

безпеки. 



Навчальна 

логістика 

Зміст дисципліни:  

Фінансова безпека. Загрози безпеці інститутам фінансово-кредитної 

системи. Система фінансової безпеки підприємства. Основи організації 

фінансового контролю. Фінансовий контроль в бюджетній, податковій, 

банківській та інших сферах 

Види занять: лекції, практичні, семінарські заняття, самостійна робота, 

індивідуальні та групові заняття. 

Методи навчання: аудиторне та самостійне навчання, робота з он-лайн 

ресурсами, поточне та підсумкове тестування. Під час курсу буде 

використовуватись кейс-стаді, практикоорієнтоване навчання на основі 

реальних кейсів. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки та фінансів 

Пореквізити Знання з фінансової безпеки можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з 

фонду та 

репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний 

журнал Міністерства фінансів України/ М-во фінансів України. № 7   

2. Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний журнал/ АФ 

"Аналітик".  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та 

матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, платформа 

Google Сlassroom. 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Чернявська Олена Валеріївна 

Посада: Професор 

Вчений ступінь: Доктор економічних наук 

Профайл викладача: http://mhei-me.com/fund-raising-

for-start-ups-and-growth-of-

sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0X73dHo5I

7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y  

https://arintconferences.com/prof-dre-olena-v-

cherniavska/?fbclid=IwAR3CXYbyGylK-_6Z7C_0ieNJD6lH6Z-

MCjQjBslhNQJJGfY_vEto-o1FAKg 

Тел.: 406-79-25, 406-76-90, 406-78-79 

E-mail: olena.cherniavska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: НАУ, м. Київ, пр. Комарова 1, корп. 2, кім. 108. 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

 

Авторський курс.  

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=386739&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=386739&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403291&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403291&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160
http://mhei-me.com/fund-raising-for-start-ups-and-growth-of-sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0X73dHo5I7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y
http://mhei-me.com/fund-raising-for-start-ups-and-growth-of-sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0X73dHo5I7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y
http://mhei-me.com/fund-raising-for-start-ups-and-growth-of-sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0X73dHo5I7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y
http://mhei-me.com/fund-raising-for-start-ups-and-growth-of-sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0X73dHo5I7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y
https://arintconferences.com/prof-dre-olena-v-cherniavska/?fbclid=IwAR3CXYbyGylK-_6Z7C_0ieNJD6lH6Z-MCjQjBslhNQJJGfY_vEto-o1FAKg
https://arintconferences.com/prof-dre-olena-v-cherniavska/?fbclid=IwAR3CXYbyGylK-_6Z7C_0ieNJD6lH6Z-MCjQjBslhNQJJGfY_vEto-o1FAKg
https://arintconferences.com/prof-dre-olena-v-cherniavska/?fbclid=IwAR3CXYbyGylK-_6Z7C_0ieNJD6lH6Z-MCjQjBslhNQJJGfY_vEto-o1FAKg


спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник         д.е.н., проф. Чернявська О.В. 
 



  


