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Силабус навчальної дисципліни 

ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ФІРМ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Вибіркова  навчальна дисципліна і входить до циклу 

дисциплін загальної підготовки  

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 

дисципліни 
ІІ семестр (ІІІ, IV чверті) 

Назва кафедри, яка 

викладає дисципліну 

Фінансів 

https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015 

Провідний викладач 

(лектор) 

Доцент, к.е.н.,Олена Василівна Божанова 

E-mail: bozhanovaelena68@gmail.com, кімн. Б-604 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015/p-2/e279 

Мова викладання Українська 

Передумови вивчення 

дисципліни 

Курс «Основи фінансової безпеки фірм» призначений для 

отримання знань та навичок, що надають можливість 

застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління фінансовою безпекою фірм. 

Курс складений з урахуванням сучасних вимог та практики 

управління фінансовою безпекою фірм, що сприяє більш 

ефективній реалізації конкурентних переваг фахівця.  

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни «Основи фінансової безпеки фірм» є 

формування у студентів системи знань про фінансову безпеку 

фірм та їх практичне застосування. 

Компетентності, 

розвиток яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у 

магістрів наступних компетентностей: 

здатність проводити дослідження та презентувати їх 

результати; 

здатність застосовувати науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій для управління фінансовою 

безпекою фірм; 

здатність збирати, аналізувати та обробляти дані 

фінансової звітності  фірм, науково-аналітичні матеріали, які 

необхідні для розв’язання комплексних завдань щодо 

фінансової безпеки фірм; 

здатність використовувати сучасні інформаційні технології 

та економіко-математичні методи і моделі для дослідження 

фінансової безпеки фірм; 

здатність формулювати професійні задачі в сфері 

фінансової безпеки фірм, вибирати належні напрями і 

відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні 

ресурсні обмежень; 

здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного управління фінансовою безпекою фірм; 
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здатність оцінювати ефективність, можливі ризики та  

наслідки управлінських рішень в сфері фінансів фірм.  

Програмні результати 

навчання 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних 

результатів навчання: 

- знати теоретичні основи фінансової безпеки фірм; 

- знати види діагностики діяльності фірм; 

- знати основи діагностики зовнішнього середовища фірм; 

- знати методи діагностування фінансової кризи; 

- знати методи впливу на ризик та прийоми зниження ризику; 

- знати форми та внутрішні джерела виходу з фінансової 

кризи; 

- знати фінансові інструменти для забезпечення фінансової 

безпеки фірм; 

- знати основи розробки та реалізації стратегії фінансової 

безпеки підприємства 

- вміти розробляти концепцію фінансової безпеки фірм; 

- вміти організувати управління системою фінансової безпеки 

фірм; 

- вміти застосовувати методи і механізми управління 

фінансовою безпекою фірм; 

- вміти аналізувати і оцінювати рівень фінансової безпеки 

фірм; 

- вміти досліджувати зовнішнє і внутрішнє середовище фірм, 

виявляти загрози фінансової безпеки фірм; 

- вміти розробляти стратегію фінансової безпеки та 

формувати комплекс заходів для її реалізації; 

- вміти вирішувати проблемні ситуації, що виникають у 

процесі організації та управління фінансовою безпекою фірм. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Теоретичні основи фінансової безпеки фірм. 

Модуль 2. Оцінка рівня фінансової безпеки фірм. 

Модуль 3. Інструменти фінансової безпеки фірм 

Модуль 4.  Антикризове фінансове управління фірм.  

Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за 

результатами екзамену у письмовій формі. Модулям, що 

контролюються під час екзамену, призначаються однакові 

модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною оцінкою. 

Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

  Усього Чверті 

 ІІІ 

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120 120 

Аудиторні заняття, з них: 32 32 

Лекції 24 24 

Лабораторні роботи 0 0 

Практичні заняття 8 8 

Семінарські заняття 0 0 

Самостійна робота, у тому числі при: 88 88 

підготовці до аудиторних занять 16 16 

підготовці до модульних контрольних робіт (екзамену) 12 12 
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виконанні курсових проектів (робіт)   

виконанні індивідуальних завдань   

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на 

лекціях 
60 60 

Заходи семестрового контролю 

  

підсумко

ва 

оцінка, 

семестро

ва 

(екзамен

) 

 
Специфічні 

засоби 

навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу 

та  комп’ютерних робочих місць із  програмним забезпеченням Microsoft 

Office  та виходом до мережі Інтернет.  

Навчально-

методичне 

забезпеченн

я 

Основна література 

1. Салига С. Я. Антикризове фінансове управління підприємством / С. Я. 

Салига, Є. І. Ляшенко. − К.: Центр навчальної літератури, 2005. − 208 с. 

2. Ареф’єв  В.  О.  Формування фінансової стратегії в системі фінансової 

безпеки підприємства / В. О. Ареф’єв. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/  

3. Шиянова К. А., Грабчук О. М. Стратегічне управління фінансовою 

безпекою підприємства / К. А. Шиянова, О. М. Грабчук .[Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

http://www.confcontact.com/2015_04_25/10/10_shiyanova.html 

4. Фінансова безпека підприємства: навчальний посібник / Т. Б. Кузенко, Л. 

С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. – Харків : Вид. ХНЕУ, 

2010. – 304 с. 

5. Чібісова І. В., Івашина Є. М. Механізм забезпечення фінансової безпеки 

підприємства / І. В. Чібісова, Є. М. Івашина. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/vewFile/347/336 

6. Корнієнко Т. О. Управління фінансовою безпекою на підприємстві / Т. О. 

Корнієнко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/950/1/Korn1.pdf 

7. Мойсеєнко І. П. Управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства : навч. посібник / І. П. Мойсеєнко, О. М. Марченко. – Львів, 

2011. – 380 с. 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Лазарева А. П. Стратегія фінансової безпеки підприємства / А. П. 

Лазарева //Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський 

національний економічний університет; редкол. :В. А. Дерій (голов. ред.) та 

ін. – Тернопіль : Видавничо-

поліграфічнийцентрТернопільськогонаціональногоекономічногоуніверсите

ту «Економічна думка», 2014. – Том 18. – No 2. – С. 166-172. 

2. Воробйов Ю. М. Фінансова безпека організацій рекреаційної сфери/ Ю. 

М. Воробйов, О. Г. Блажевич // Науковий вісник : Фінанси. Банки. 

Інвестиції. – 2010. −No 2. – С. 12-19.  

3. СословськийВ. Г., ЯловенкоЮ. С. Науково-методичні підходи до 

діагностування фінансової безпеки підприємства / В. Г. Сословський, Ю. С. 

Яловенко. [Електроннийресурс] – Режимдоступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fkd/2012_2/part1/16.pdf 

http://jrnl.nau.edu.ua/
http://www.confcontact.com/2015_04_25/10/10_shiyanova.html
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/vewFile/347/336
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/950/1/Korn1.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fkd/2012_2/part1/16.pdf
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4. Малик О. В. Концептуальні засади механізму управління фінансовою 

безпекою підприємства / О. В. Малик. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No4/82-87.pdf 

5. Бигдан И. А., Лачкова Л. И., Кащена Н. Б. Теоретико-методологические 

вопросы разработки стратегии управления финансовой безопасностью 

предприятий Украины: материалы П Междунар. науч.-практ. конф., 

Полоцк, 20–21 окт. 2016 г.: в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т; подред. И. В. 

Зеньковой. – Новополоцк : ПГУ, 2016. – Ч. 2. – С. 44-50. 

6. Сусиденко О. В. Формування системи забезпечення фінансової безпеки 

підприємства: дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Сусиденко : 

Хмельницький нац. ун-т, 2015. – 220 с. 

Сусиденко О. В. Фінансова безпека підприємства / О. В. Сусиденко. 

[Електроннийресурс] – Режим доступу : 

http://pidruchniki.com/2015080265825/finansi/finansova_bezpeka_pidpriyemstv

a 

7. Солонка О. О. Фінансова безпека підприємства : економічний зміст та 

механізм забезпечення / О. О. Солонка // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія : Економічні науки. – 2015. – Вип. 11. – Ч. 

5. – С. 108-111.  

Інформаційні ресурси 

1.www.pulib.if.ua 

2.www.buklib.net 

3.www.fincorporate.ru 

 
Укладач:  доцент, канд.. економ. наук______________________________  О.В. Божанова 

 

Узгоджено: 

 

Завідувач кафедри  фінансів 

доцент, канд. економ. наук                _________________________І.Г. Сокиринська  

(відповідальної  за викладання  дисципліни) 

 

Гарант освітньо-професійної  програми  

«Фінанси, банківська справа та страхування (магістерський рівень)»,   

к.е.н., доцент                                               _________________           І.Г. Сокиринська         
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