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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=2441 

2. Мета та цілі курсу. Метою вивчення дисципліни «Фінансово-економічна безпека» є 

ознайомлення студентів з основними аспектами безпекознавства, проблемами формування та 

використання бюджетних коштів, грошового обігу та розвитку інфляційних процесів в країні, 

функціонування валютного ринку, накопичення, обслуговування та погашення внутрішніх та 

зовнішніх фінансових зобов’язань, інвестиційної активності, станом та проблемами 

функціонування банківських, парабанківських та страхових установ з позиції впливу на 

фінансову безпеку держави. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансово-економічна безпека» є 

ознайомлення з основними чинниками та загрозами фінансово-економічній безпеці держави, а 

також оволодіння методикою розрахунку індикаторів безпеки у розрізі її складових. 

Метою навчальної дисципліни «Фінансово-економічна безпека» є досягнення 

компетентностей, які основані на зазначених в освітньо-професійній програмі: 

ЗК8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання: 

ПР16 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні  аспекти, вимоги  

охорони  праці,  виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 

Після вивчення курсу студент повинен: 

вміти:оцінювати сучасні загрози фінансово-економічної безпеки різних суб’єктів 

господарювання в умовах глобалізації світової економіки; організовувати комплексу систему 

забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання; розробляти та 

управляти реалізацією стратегії фінансово-економічної безпеки різних суб’єктів 

господарювання; узагальнювати тенденції та закономірності в сфері управління фінансово-

економічної безпеки держави. 

4. Обсяг курсу. 3 кредити  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

практичні заняття 14 

самостійна робота (підготовка до семінарських занять та ін.) 60 

5. Пререквізити. відсутні 

 



6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи 
кількість 

балів 

1 Тестування, усні відповіді, вирішення практичних задач, поточний 

контроль 
0… 40 

2 Самостійна робота 0… 10 

3 Модульна контрольна робота 0… 10 

Підсумкова сума балів за результатами поточного контролю 0… 60 

Залік 0… 40 

7. Політики курсу.  

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо 

здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує завдання, виконані під 

час самостійної підготовки,на консультації з викладачем. Під час роботи над індивідуальними 

завданнями не припустимепорушення академічної доброчесності (див. Розвиток академічної 

доброчесності в Національному університеті «Чернігівська політехніка» 

https://stu.cn.ua/staticpages/akadem-dobrochesnist/) 
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