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дисципліни

Мета дисципліни

Дисципліні «Фінансова безпека» належить важливе місце у підготовці
сучасних висококваліфікованих фахівців освітньо-професійної програми
вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», оскільки в сучасних умовах посилення
фінансової глобалізації, послаблення державного контролю за розвитком
грошово-кредитних відносин, лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків,
підвищення ролі валютних відносин і посилення впливу валютної сфери на
процеси, що протікають в реальному секторі економіки, зростання
міжнародної мобільності капіталу, актуалізуються процеси, що загрожують
стабільному функціонуванню національної економіки, що, у свою чергу,
вимагає від сучасних спеціалістів високого рівня професійних знань у сфері
гарантування економічної і фінансової безпеки з урахуванням стратегічних
пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.
Предметом вивчення дисципліни «Фінансова безпека» є сукупність
форм та методів виявлення та попередження загроз фінансовій діяльності
фінансових установ країни, формування системи їх фінансової безпеки,
моніторингу та оцінки її стану, заходів підтримання фінансової безпеки на
рівні, що забезпечує фінансову стійкість та незалежність фінансових
установ у процесі їх діяльності та України в цілому.
Метою вивчення дисципліни « Фінансова безпека » є формування
системи знань з питань забезпечення фінансової безпеки держави як
складової економічної та національної безпеки, а також тих її

функціональних елементів, які безпосередньо впливають на рівень розвитку
економічної системи держави в умовах глобальних трансформацій.
Завдання вивчення дисципліни «Фінансова безпека» полягають у:
– з’ясуванні концептуальних засад теорії економічної безпеки;
– вивчення теоретичних, організаційно-правових та практичних засад
фінансової безпеки;
– виявлення причинно-наслідкових зв’язків, джерел та механізму
виникнення загроз фінансовій безпеці;
– відстеження та попередження існуючих та потенційних загроз
фінансовій безпеці;
– розкриття методики та механізму розрахунку основних індикаторів, що
забезпечують моніторинг поточного стану фінансової безпеки;
– розгляд методики оцінки фінансової безпеки держави з визначенням
інтегрального показника, що формується на основі відповідних критеріїв та
індикаторів;
– визначення напрямів мінімізації загроз фінансовій безпеці з урахуванням
стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.
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3. Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 року № 85/96-ВР
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.rada. gov.ua.
4. ЛигаБизнесИнформ. – Режим доступу : www.liga.net. С. 235 – 238. –
Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua.
5. Партин Г. О. Фінансова стратегія у системі управління фінансами
підприємств [Електронний ресурс] / Г. О. Партин, О. Я. Митрухіна
6. Підхомний О. М. Типологія загроз фінансовій безпеці суб’єктів
підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Підхомний, Н.
О. Микитюк, І. П. Вознюк. – Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua.
7. Право. Украина. – Режим доступу : www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/pravo.html/.
8. Семенець А. О. Розвиток стратегічного фінансового планування в
сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. О. Семенець // Еко- номічний
простір. – 2008. – № 12(1). С. 193 – 198. – Режим доступу : http://www.
nbuv.gov.ua.
9. Сервер Верховной Ради Украины. – Режим доступу : portal.
rada.gov.ua.
10. Статистична інформація // Сайт Державної служби статистики
України.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Ткачук Т. Характерні особливості конкурентної розвідки та
промислового шпигунства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.personal.in.ua/article.php?ida=451.
12. Тридід О. М. Щодо визначення поняття «фінансова безпека
підприємства» / О. М. Тридід, К. В. Орєхова // Научно-технический
сборник. – 2008. – № 87. – С. 240 – 244. – Режим доступу : http://www.
nbuv.gov.ua
Обсяг курсу

Очікувані результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу
Теми

Аудиторні години: 32 з них:
лекції
16 годин
практичні заняття
16 годин
самостійна робота
58 годин
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент має:
знати:
- теоретичні основи суті фінансової безпеки;
 фінансові правопорушення і форми відповідальності;
 зміст фінансової безпеки на національному рівні та рівні галузевої і
регіональної безпеки;
 складові особистої фінансової безпеки;
 принципи організації і функціонування служб фінансової безпеки;
уміти:
 застосовувати знання для розв'язання типових і нетипових завдань
з захисту від фінансової небезпеки;
 виявляти загрози і небезпеки фінансової діяльності держави;
 визначати критерії та показники фінансової безпеки;
 передбачати розвиток чинників - носіїв фінансової небезпеки;
 застосувати отримані знання щодо захисту фінансових інтересів
правовими засобами.
Бюджетна, податкова, валютна, грошово-кредитна, банківська безпека.
Очний /заочний
Проведення лекцій, семінарських занять, консультацій.
1. Фінансова безпека в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства.
2. Бюджетна безпека держави.

3. Податкова безпека як складова фінансової безпеки країни
4. Фінансова безпека складових фінансового ринку та ринку фінансових
послуг.
5. Страховий ринок: сутність, структура та роль у забезпеченні фінансової
безпеки держави.
6. Фінансова безпека підприємства.
7. Фінансова розвідка.
8. Основи управління фінансовою безпекою підприємства.
9. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки
людини.
Підсумковий контроль,
форма
Пререквізити

Поточний контроль/ залік.
"Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Фінанси", "Гроші і кредит", ,
"Економічна безпека", Фінансовий менеджмент","Бюджетний менеджмент"
"Податковий менеджмент"

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу

Навчальна дискусія, лекції-візуалізації, семінари-дискусії, мозковий штурм,
імітаційна ділова гра, захист кейсів

Необхідне обладнання

Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Бали нараховуються за таким співвідношенням:
 практичні (семінарські)/самостійні/індивідуальна робота – 50%
семестрової оцінки. Максимальна кількість – 50 балів:
практичні (семінарські)/самостійні – 30 балів;
індивідуальна робота – 20 балів.
 екзамен – 50% семестрової оцінки.
Максимальна кількість – 50 балів
Підсумкова максимальна кількість – 100 балів.

Критерії оцінювання

Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів
Поточний контроль**
Індивідуальна
робота
Екзамен Разом
Теми/бали
студента*
Теми
Теми
Тема
Теми
1-2
3-4
5-6
7-9
5
5
5
5
30
50
100
20
30
50
*індивідуальну роботу приймає лектор
**поточний
контроль
приймають
викладачі,
які
проводять
семінарські/практичні заняття.
Політика щодо дедлайнів та перескладання:
- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у
встановлений термін;
- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань,
що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або
ж були розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою
літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного
матеріалу;
- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до
методичних вказівок та визначеного викладачем завдання і терміну;
- ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після
встановленого терміну у дні визначені викладачем. При цьому оцінка
знижується на 10 % (якщо заборгованість не була обумовлена поважними
причинами), а якщо заборгованість виникла з поважних причин (напр., по
хворобі студента) - зниження оцінки не передбачається;
- здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен

Питання до екзамену

автоматично – у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали
від 90-100 балів;
- здобувачі вищої освіти, після завершення аудиторних занять, мають
право підвищити свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового
оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії.
Політика щодо академічної доброчесності:
- списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч.
із використанням мобільних девайсів). За використання телефонів і
комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни
студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке
заняття;
- під час роботи над завданнями, користуючись Інтернет-ресурсами
та іншими джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело,
використане під час виконання завдання;
- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не
більше 30%;
- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент
отримує за завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які
передбачені даним силабусом;
- списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із
використанням мобільних пристроїв);
- мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу
викладача.
Політика щодо відвідування:
- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є
обов’язковим компонентом відвідування;
- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування,
індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в
дистанційному режимі. за погодженням із керівником курсу студент може
презентувати виконані завдання під час консультації викладача;
- студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з
неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має
право бути присутнім на занятті;
студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для
виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.
1.Сутність економічної безпеки та її підсистеми
2.Фінансова безпека як основа економічної безпеки підприємства
3.Взаємозалежність фінансової безпеки держави і підприємства
4.Сутність, значення та місце бюджетної безпеки в системі фінансової
безпеки держави
5.Індикатори та загрози бюджетній безпеці
6.Оцінювання бюджетної безпеки держави
7.Податкова безпека: її сутність, значення та рівні
8.Податковий ризик: сутність, види та методи його визначення .
9.Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та
мікроекономічний рівень
10.Фінансова безпека грошово-кредитного ринку
11.Фінансова безпека валютного ринку
12.Фінансова безпека фондового ринку
13.Місце, функції та роль страхового ринку в економічному розвитку
держави і території
14.Безпека страхового ринку як складова фінансово- економічної безпеки
держави
15.Вплив державного регулювання на фінансову безпеку страхового ринку
16.Характеристика елементів структури фінансової безпеки підприємства
17.Фінансові ризики як деструктивні чинники впливу на фінансову безпеку
підприємства
18.Система фінансових інтересів підприємства як основа забезпечення його

фінансової безпеки…
19.Характеристика елементів структури механізму забезпечення фінансової
безпеки підприємства
20.Методичне забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
21.Комплексна оцінка фінансової безпеки підприємства
22.Місце і роль фінансової розвідки в системі забезпечення стратегічного
розвитку підприємства
23.Принципи фінансової розвідки
24.Джерела інформації фінансової розвідки та методи її збору
25.Завдання, об’єкти та методи управління управління фінансовою безпекою
підприємства
26.Розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства
27.Бенчмаркінг як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства
28.Сутність і принципи антикризового управління фінансовою безпекою
підприємства
29.Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства
30.Соціальна політика та її вплив на економічну і фінансову безпеку держави
31.Соціальні критерії та індикатори оцінки фінансової безпеки людини
32.Загрози фінансовій безпеці людини: соціально- економічні наслідки для
суспільства
33.Стратегія соціально-економічного розвитку і фінансова безпека людини у
контексті зміцнення економічної безпеки держави
Опитування

Опитування проводиться на семінарських у вигляді (есе, вирішення кейсу),
тестові завдання, доповіді та презентації.

Критерії оцінювання

Семінарські заняття

Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів за видами робіт
Види
робіт

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття)
студент отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його
усної/письмової відповіді (захисту виконаної практичної роботи). Відсутність тієї чи
іншої складової знижує оцінку.
Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових
відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних
завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу.
Правильно вирішив усі тестові завдання.
Добре («4») – студент достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано його
викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває
зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої
глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та
незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.
Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його
основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого
всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно
вирішив половину тестових завдань.
Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом.
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час
усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних
питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно
вирішив меншість тестових завдань.
Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі
викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових
відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі
тестові завдання.

Оцінка

5

4

3

2

1

Самостійна
робота
Індивідуальна
робота
студента (ІРС)
ЕКЗАМЕН

Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з аудиторною роботою,
оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння
тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється на семінарах та під
час підсумкового семестрового контролю.
Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу
Критерії оцінювання:
- робота є оригінальним самостійним дослідженням, у якому є творчий пошук
студента, його вміння нестандартно мислити, працювати з науковими
джерелами, висуваючи при цьому власні гіпотези з досліджених проблем.
- дотримано вимоги до структури роботи, до викладу думки та до технічного
оформлення тексту згідно із вказаними вище рекомендаціями.
Екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх студентів.
Максимальна кількість балів за екзамен
Екзаменаційний білет містить 25 завдань:
Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні
питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За
кожне правильно виконане завдання студент одержує 0,5 бала (максимально 20 *
0,5 = 10,0 балів).
Другий рівень (завдання 21-25) – практичні завдання з декількома варіантами
розв’язку. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали
(максимально 5 * 3,0 = 15,0 балів).
Результат екзамену залежить від загальної кількості
набраних балів. Оцінка одержана на екзамені є остаточною
Третій рівень (завдання 26-27) – практичні завдання з повним розв’язком і
поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях треба записати формули для
розрахунків, послідовні та логічні дії всіх розрахунків, навести одиниці
вимірювання одержаних показників і зробити належні висновки. У разі необхідності
розв’язки задач супроводжувати графіками і таблицями, які необхідно оформляти
відповідно до встановлених вимог. За кожне правильно виконане завдання студенту
виставляється 12,5 балів (максимально 2 * 12,5 = 25,0 балів)
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про контроль
та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті
імені Івана Франка.
Бали
Критерії оцінювання
Рівень компетентності
Оцінка
Студент демонструє повні знання навчального
Високий
Відмінматеріалу в обсязі, що відповідає програмі дисципліни
Студент повністю відповідає
но/
«Фінансова безпека», правильні і обґрунтовані дає фаховим,
предметним
(А)
відповіді. Вміє використати теоретичні положення компетентностям та програмним
дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та результатам
з
дисципліни
зіставляти
дані
і
робити
правильні
висновки.
Приймає
«Фінансова
безпека»
90-100
активну участь на семінарських/практичних заняттях,
дискусійних моментах лекцій та у науковій роботі
(конференції, круглі столи, наукові семінари, публікація
статей).
Студент добре володіє матеріалом, що відповідає
Достатній
програмі дисципліни «Фінансова безпека» робить на їх Студент відповідає
фаховим, Добре
основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати предметним компетентностям та
(В)
теоретичні положення при вирішенні практичних задач, програмним
результатам
з
81-89 але допускає окремі неточності. Вміє самостійно дисципліни «Фінансова безпека»
виправляти допущені помилки, кількість яких є однак під час відповідей може
незначною.
допускати незначні неточності.
Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає
Достатній
Добре /
основні положення матеріалу, що відповідає програмі Студент відповідає
фаховим,
(С)
дисципліни «Фінансова безпека» робить на їх основі предметним компетентностям та

71-80

61-70

51-60

21-50

аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при
вирішенні типових практичних завдань, але допускає
окремі неточності. Помилки у відповідях/ розв’язках/
розрахунках не є системними. Знає характеристики
основних положень, що мають визначальне значення
при проведенні практичних занять та виконанні
індивідуальних / контрольних завдань.
Студент засвоїв основний теоретичний матеріал,
передбачений програмою дисципліни «Фінансова
безпека». Розуміє основні положення, що є
визначальними у курсі, може вирішувати подібні
завдання тим, що розглядались з викладачем, але
допускає значну кількість неточностей і грубих
помилок, які може усунути після зауваження викладача.
Студент має певні знання, передбачені в програмі
дисципліни «Фінансова безпека» володіє основними
положеннями, що вивчаються на рівні, який
визначається
як
мінімально
допустимий.
З
використанням основних теоретичних положень,
студент з труднощами відповідає та теоретичні питання
та
пояснює
правила
вирішення
практичних/розрахункових завдань дисципліни.
Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу
«Фінансова безпека» однак працював він пасивно, його
відповіді під час семінарських та виконанні практичних
завдань
в
більшості
є
неправильними,
необґрунтованими. Розуміння матеріалу з дисципліни у
студента відсутнє.

Студент повністю не виконав вимог робочої програми
навчальної дисципліни «Фінансова безпека». Його
знання на підсумкових етапах навчання є
фрагментарними.
0-20

програмним
результатам
з
дисципліни «Фінансова безпека»
однак на додаткові питання з
теоретичних
положень
та
практичних завдань відповідь не
чітка і не повна.
Середній
Студент
частково
відповідає
фаховим,
предметним
компетентностям та програмним
результатам
з
дисципліни
«Фінансова безпека» та забезпечує
достатній
рівень відтворення
основних положень дисципліни
Середній
Студент
частково
відповідає
фаховим,
предметним
компетентностям та програмним
результатам
з
дисципліни
«Фінансова безпека» і є мінімально
допустимий рівень знань у всіх
складових навчальної програми
дисципліни.
Низький
Студент
відповідає
окремим
фаховим,
предметним
компетентностям та програмним
результатам
з
дисципліни
«Фінансова безпека», однак не
забезпечує практичної реалізації
задач, що формуються при вивчені
дисципліни «Фінансова безпека»
Незадовільний
Студент не відповідає
фаховим,
предметним компетентностям та
програмним
результатам
з
дисципліни «Фінансова безпека» і не
підготовлений до самостійного
вирішення задач, які окреслює мета
та завдання дисципліни.

Задовіль
но / (D)

Задовіль
но / (Е)

Незадовільно з
можливістю
повторн
ого
складання /
(FX)
Незадові
-льно з
повторним
вивченням / (F)

СТРУКТУРА КУРСУ
Тиждень
1

3/4

Тема
2
Тема 1. Фінансова безпека в
системі забезпечення
економічної безпеки
підприємства.

Форма
заняття/
години

Результати навчання

Завдан
ня

3

4

5

Лекція/
семінар
2 год./2 год.

Тема 2. Бюджетна безпека
держави.

Лекція/
семінар

5/6
2 год./2 год

7/8

Тема 3. Податкова безпека як
складова фінансової безпеки
країни

Лекція/
семінар
2 год./2 год

9/10

Тема 4. Фінансова безпека
складових фінансового ринку
та ринку фінансових послуг.

Лекція/
семінар
2 год./2 год

11/12

13/14

Тема 5. Страховий ринок:
сутність, структура та роль у
забезпеченні фінансової
безпеки держави.

Тема 6. Фінансова безпека
підприємства.

Лекція/
семінар
2 год./2 год

Лекція/
семінар
2 год./2 год

Тема 7. Фінансова розвідка.
15/16

Лекція/
семінар
2 год./2 год

Знати предмет і сутність фінансової
безпеки, етапи становлення і розвитку
науки.
Вміти визначати оцінку рівня фінансової
безпеки держави.
Аналізувати взаємозалежність фінансової
безпеки держави і підприємства. Загрози , їх
джерела та параметри ФБД..
Знати теоретичну суть бюджетної безпеки.
Сутність, значення та місце бюджетної
безпеки в системі фінансової безпеки Тестові
завдан
держави.
ня.
Вміти визначати внутрішні та зовнішні
загрози бюджетній безпеці держави.
Аналізувати оцінку стану бюджетної Викона
ння
безпеки України.
самості
Знати теоретичну суть податкової безпеки.
йної
Вміти визначити вплив тіньової економіки
на податкову безпеку країни: макро- та роботи
.
мікроекономічний рівень.
Аналізувати
оцінку стану податкової
Розв’яз
безпеки України.
ок
Знати
фінансову
безпеку
грошовозадач.
кредитного ринку, валютного ринку та
фондового ринку держави.
Есе.
Вміти
систематизувати
індикатори
фінансової безпеки фондового ринку.
Аналізувати оцінку безпеки фондового Кейси.
ринку.
Допові
Знати основні поняття фінансової безпеки
ді та
страхового ринку держави.
презен
Вміти визначати індикатори безпеки
тації
страхового ринку.
Аналізувати вплив на фінансову безпеку
ринку страхових послуг об'єктивних і
суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх
чинників. .
Знати характеристику елементів структури
фінансової безпеки підприємства..
Вміти розраховувати фінансові ризики як
деструктивні чинники впливу на фінансову
безпеку підприємства.
Аналізувати комплексну оцінку фінансової
безпеки підприємства.
Знати місце і роль фінансової розвідки в
системі
забезпечення
стратегічного
розвитку підприємства.
Вміти визначати ефективність фінансової
розвідки.
Аналізувати
джерела
інформації
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Тема 8. Основи управління
фінансовою безпекою
підприємства. Тема 9.
Соціальна політика та
проблеми забезпечення
фінансової безпеки людини

Лекція/
семінар
2 год./2 год

фінансової розвідки та методи її збору. .
Знати
бенчмаркінг
як
інструмент
забезпечення
фінансової
безпеки
підприємства.
Роль соціальна політика та її вплив на
економічну і фінансову безпеку держави.
Вміти підготувати стратегію забезпечення
фінансової безпеки підприємства..
Підготувати
стратегію
соціальноекономічного розвитку і фінансова безпека
людини у контексті зміцнення економічної
безпеки держави
Аналізувати визначення організаційного
забезпечення
фінансової
безпеки
підприємства.
Визначати державні пріоритети у сфері
соціальної безпеки.

