
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ 3; 

2. Назва: Глобальна фінансова безпека; 

3. Тип:  вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 (9); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада:     Подлевський А.А.., к.е.н., доцент  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- використовувати теоретичний та методичний інструментарій для виявлення та аналізу 

основних факторів та тенденцій міжнародного характеру, що впливають на глобальну 

фінансову безпеку; 

- здійснювати управління фінансовими ризиками; 

- розраховувати основні індикатори фінансової безпеки суб’єктів різних рівнів; 

- застосовувати управлінські навички та приймати обґрунтовані рішення у сфері фінансової 

безпеки; 

- виявляти та забезпечувати нейтралізацію зовнішніх та внутрішніх фінансових загроз на 

рівні держави та підприємств. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси підприємств», 

«Фінанси», «Страхування», «Фінансовий аналіз», «Інвестування», «Банківська система», 

«Фінансовий ринок», «Макроекономіка», «Податкова система», «Статистика». 

12. Зміст курсу: 
1. Концепції глобалістики та глобальні проблеми сучасності. 

2. Фінансова безпека в контексті світової економіки. 

3. Глобальні фінансові ринки та особливості їх функціонування. 
4. Регулятивні інститути глобальної фінансової безпеки. 

5. Фіскальна та боргова безпеки держави. 

6. Фінансова безпека основних сегментів фінансового ринку. 

7. Фінансова безпека банківської системи. 

8. Інвестиційна складова фінансової безпеки. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П. Ситник, 

В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. Київ : НАДУ, 2016. 784 с. 

2. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей усіх форм 

навчання / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи 

Національного банку України” ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Фролова ; [С. М. 

Фролов, О. В. Козьменко, А. О. Бойко та ін.]. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. 332 с. 

3. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення: [монографія] 

/ В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль: Крок, 2015. – 206 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження кейс-методів,  

індивідуальні завдання,  використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи та 

індивідуальних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                              Л. В. Мельник, к.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
1. Code: FC 3; 

2. Title: Global financial security; 
3. Type: selective; 

4. Higher education level: the second; 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1(5); 

6. Semester when the discipline is studied: 1 (9); 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Podlevskyi A.A., Ph.D., 

associate professor 

9. Results of studies: after studying this discipline student should be able to:  

- use the theoretical and methodological tools to identify and analyze the key factors and trends of 

international character affecting global financial security; 

- manage financial risks; 

- calculate the main indicators of financial security of entities of different levels; 

- apply management skills and make informed decisions in the field of financial security; 

- identify and ensure the neutralization of external and internal financial threats at the level of the state 

and enterprises. 

10. Forms of organizing classes: training clasess, independent work, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Enterprise Finance", "Finance", "Insurance", "Financial Analysis", "Invesment", "Banking System", 

"Financial Market", "Macroeconomics", "Tax System", "Statistics". 

12. Course contents:  
1. Concepts of globalism and modern global problems. 

2. Financial security in the context of the world economy. 

3. Global financial markets and features of their functioning. 

4. Regulatory institutions of global financial security. 

5. Fiscal and debt security of the state. 

6. Financial security of the main segments of the financial market. 

7. Financial security of the banking system. 

8. Investment component of financial security. 

13. Recommended educational editions: 
1. Hlobalna ta natsionalna bezpeka: pidruchnyk / avt. kol. :V..I. Abramov, H.P. Sytnyk, V.F. 

Smolianiuk ta in. / za zah. red. H.P.Sytnyka. Kyiv : NADU, 2016. 784 s. 

2. Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu ekonomichnykh sub’iektiv: navchalnyi posibnyk dlia 

studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv ekonomichnykh i yurydychnykh spetsialnostei usikh form 

navchannia / Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Ukrainska akademiia bankivskoi spravy 

Natsionalnoho banku Ukrainy” ; za zah. red. d-ra ekon. nauk, prof. S. M. Frolova ; [S. M. Frolov, O. 

V. Kozmenko, A. O. Boiko ta in.]. Sumy : DVNZ “UABS NBU”, 2015. 332 s. 

3. Fiskalna bezpeka derzhavy: kontseptualni zasady ta shliakhy zabezpechennia: [monohrafiia] / 

V. P. Martyniuk, O. V. Baranetska. – Ternopil: Krok, 2015. – 206 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14  hours of practical training, 60 hours of independent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, the introduction of case studies, 

individual research assignment - course work,  the use of multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria:  
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: set-off at the end of 1 semester. 

Current control (100 points):  testing, questioning, individual work. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., associate professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


