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Кафедра Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до початку 

вивчення 

ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основи економічної 

безпеки» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріалом таких дисциплін «Основи економічної науки», 

«Мікро і макроекономіка», «Аналіз господарської діяльності», 

«Статистика», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», 

«Економічні ризики, оцінка і управління». 

Що буде вивчатися Дисципліна спрямована на оволодіння знаннями щодо особливостей 

діяльності та розвитку підприємств в умовах ризику та невизначеності і 

навичками щодо забезпечення відповідного рівня та галузевої специфіки 

економічної безпеки; одержання знань з основоположних принципів 

побудови та функціонування систем економічної безпеки; одержання 

знань про механізми забезпечення інформаційної та економічної безпеки, 

функціональні складові економічної інформації; підготовка студента до 

подальшого поглибленого вивчення спеціальних дисциплін; вироблення 

навичок самостійного вивчення різних категорій інформації та 

проведення їх порівняльного аналізу при забезпеченні її інформаційної 

та економічної безпеки галузей. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути навичок самостійної роботи 

з формування і засвоєння системи теоретичних знань та практичних 

навичок щодо формування системи знань і практичних навичок надання 

економіко-правового характеру щодо розвитку відносин між 

зацікавленими особами зовнішнього та внутрішнього середовищ в 

системі управління підприємством з метою підвищення рівня його 

економічної безпеки в ринковій економіці. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання: Знати та використовувати економічну 

термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки. 

Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем.  Застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).  

Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності.  Усвідомлювати основні особливості сучасної 

світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.  

Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 



інтерпретувати отримані результати. Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання соціально-економічних 

даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники. Вміти використовувати дані, 

надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати 

висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. Виконувати 

міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків.  Використовувати 

нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.  

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем 

різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об’єктами та у невизначених умовах.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. ЗК11. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

СК1. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами. СК7. Здатність 

аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-

трудових відносин. СК8. Здатність прогнозувати на основі стандартних 

теоретичних та економетричних моделей соціальноекономічні процеси. 

СК11. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК12. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

СК13. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна програма, робоча програма навчальної дисципліни, конспекти 

лекцій, навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


