
 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ» 

 

Ступінь вищої освіти - Магістр 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 

Освітня програма Фінанси і кредит 

Рік навчання 1, семестр 2 

Форма навчання __денна__(денна, заочна) 

Кількість кредитів ЄКТС___5___ 

Мова викладання __українська__(українська, англійська, німецька) 

_______________________  

Лектор курсу __к.е.н., доцент, Мрачковська Надія 

Костянтинівна____________________________________________________ 

Контактна інформація 

лектора (e-mail) 

_096 747 53 36 _____________________________________________________ 

nadmrachkovska@gmail.com 

__________________________________________________________________ 

Сторінка курсу в eLearn  https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=901 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Сучасні економічні реалії переконливо свідчать, що темпи соціально-економічного прогресу національної 

економіки  залежить від стану фінансової безпеки держави.  Тому, необхідною умовою ефективної у фінансовому 

секторі є формування у майбутніх фахівців системи знань з питань забезпечення фінансової безпеки держави як 

складової економічної та національної безпеки, а також її функціональних елементів. У процесі занять студенти 

зможуть з’ясувати концептуальні засади теорії економічної безпеки; вивчити теоретичні, організаційно-правові та 

практичні засади фінансової безпеки, навчитися відстежувати та попереджувати існуючі та потенційні загрози 

фінансовій безпеці; опрацювати методики та механізм розрахунку основних індикаторів, що забезпечують 

моніторинг поточного стану фінансової безпеки; розглянути методики оцінки фінансової безпеки держави з 

визначенням інтегрального показника, що формується на основі відповідних критеріїв та індикаторів; визначити 

напрями та механізми мінімізації загроз фінансовій безпеці з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-

економічного розвитку держави. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Тема Години 

(лекції/ 

лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 

Сутність 

фінансової 

безпеки держави 

як складової 

економічної 

безпеки 

 

2/4 

Знати місце фінансової безпеки у 

системі економічної безпеки держави  

Вміти опрацьовувати нормативно-

правові документи з питань забезпечення 

фінансової безпеки держави 

Аналізувати ризики та загрози 

Розуміти структуру фінансової безпеки, 

взаємозв’язок  складових і рівнів 

економічної безпеки. 

Тестові 

завдання 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

Розв’язок 

задач, 

Бізнес кейси 

Доповіді та 

колективні 

презентації 

 

Виконання 

завдань та 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

elearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

elearn 

Тема 2 

Соціальна 

політика та  

забезпечення 

фінансової 

безпеки людини 

 

2/4 Знати роль державної соціальної 

політики у забезпеченні фінансової 

безпеки людини 

Вміти використовувати державні 

соціальні гарантії та стандарти для 

визначення особистої фінансової безпеки  

Аналізувати диференціацію доходів, 

соціальну поляризацію, маргіналізацію 

суспільства та їх вплив на фінансову 

безпеку держави. соціальні  

Розуміти ступінь впливу конкретних 

ризиків та  загроз на  фінансову безпеку 

людини 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=901


Тема 3 

Фінансова 

безпека 

підприємства 

2/4 Знати  критерії оцінки фінансової 

безпеки підприємства. 

Вміти діагностувати стан підприємства 

відповідно до існуючих ризиків та загроз 

фінансовій безпеці 

Аналізувати результативність 

управлінських рішень 

Розуміти необхідність проведення 

фінансової санації для забезпечення 

фінансової безпеки підприємства 

Модуль 2 

Тема 4 

Бюджетна та 

боргова безпека 

держави 

3/4 Знати  сутність бюджетної безпеки та 

боргової безпеки як критерія 

ефективності бюджетної політики 

держави, критерії та індикатори  

Вміти визначати згідно методики  рівень 

бюджетної та боргової безпеки держави 

Аналізувати індикатори бюджетно та 

боргової  безпеки 

Тестові 

завдання 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

Розв’язок 

задач, 

Бізнес кейси 

Доповіді та 

колективні 

презентації 

 

Виконання 

завдань та 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

elearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

elearn 

Тема 5 

Податкова 

безпека держави 

 

-/2 Знати критерії оцінювання податкової 

безпеки держави 

Вміти визначати ризики та загрози 

податковій безпеці держави та визначати 

її рівень  

Розуміти вплив податкової безпеки на 

фінансову безпеку держави 

Тема 6 

Фінансова 

безпека 

банківського 

сектору 

економіки 

4/2 Знати критерії та систему індикаторів 

оцінки фінансової безпеки банківського 

сектору економіки 

Вміти розраховувати та аналізувати  

індикатори безпеки банків та банківської 

системи 

Розуміти причини виникнення 

внутрішніх та зовнішніх  загроз 

фінансовій безпеці банківського сектору 

Тема 7 

Фінансова 

безпека 

небанківського 

сектору 
економіки 

 

2/4 Знати сутність, критерії та індикатори 

оцінки безпеки фінансового та 

страхового ринку 

Вміти розраховувати індикатори 

фінансової безпеки небанківського 

сектору згідно методики  

Аналізувати причини виникнення 

загроз фінансовій безпеці небанківського 

сектору економіки  

Тема 8 

Інвестиційна 

складова 

фінансової 

безпеки 

2/4 Знати сутність, критерії та індикатори 

оцінки інвестиційної безпеки держави 

Вміти розраховувати рівень 

інвестиційної безпеки згідно методики  

Аналізувати динаміку індикаторів 

інвестиційної складової фінансової 

безпеки держави 

Всього за 1 семестр 45 

Екзамен    11 

Всього за курс 56 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу 



Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


