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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку  

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Економічний інструментарій забезпечення безпеки бізнесу, стійкість 

зовнішнім та внутрішнім загрозам системи економічної безпеки 

підприємства, оцінювання впливу ризиків на результативність 

діяльності підприємства.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс направлений на формування у здобувачів вищої освіти 

комплекту теоретичних знань та практичних навичок  щодо системи 

економічної безпеки бізнес-діяльності, розвитку професійних 

компетенцій економічного протистояння загрозам та управління 

наслідками їх впливу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

− теоретичні знання основ забезпечення безпеки діяльності та 

корпоративних прав підприємств; методологію аналізу загроз 

безпеці комерційної діяльності підприємства; забезпечення 

фізичної, майнової, інформаційної та економічної безпеки 

підприємства; 

 − вміння аналізувати економічні загрози, обґрунтовувати напрями 

забезпечення економічної безпеки, проєктувати систему управління 

безпекою;  

− розуміння шляхів забезпечення безпеки та ефективності витрат на 

неї, основ економічного оцінювання ризиків, підходів до побудови 

комплексної системи економічної безпеки. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до вирішення економічних проблем й прийняття 

управлінських рішень. Адміністративні та ділові здатності, а також 

комунікабельність та здатність працювати в команді Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел Здатність 

проводити діагностику економічної безпеки та її складових Здатність  

організовувати взаємозв’язки і взаємодію між складовими 

економічної безпеки, формувати інформаційну систему для 

забезпечення економічної безпеки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретичні засади економічної безпеки 

підприємства. Основні методологічні положення формування 

системи безпеки підприємства.  Методичне забезпечення оцінювання 

економічної безпеки підприємства.  

Економічна безпека в системі корпоративних відносин підприємства . 

Корпоративна відповідальність та законодавство у сфері майнових 

прав. Рейдерство і рейдери: економічний, політичний і правовий 

аспекти вивчення проблеми. Дослідження особливостей управління 

ризиками інвестиційно-інноваційного бізнесу.  



 

 Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання із загальних та фахових дисциплін («Макроекономіка», 

«Мікроекономіка»,  «Економічна теорія», «Економіка підприємства») 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з економічних теорій виробництва  можуть бути використані  

при вивчення дисциплін «Оцінка економічної діяльності 

підприємств», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків»,  «Економічна діагностика»,  «Бізнес-

планування»,написання бакалаврської роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Андрушків Б. М., Вовк Ю. Я., Дудкін П. Д., Кирич Н. 

Б.Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. 

Антирейдерство: монографія. Тернопіль:Терно-граф,2008. 424 с. 

2. Крегул Ю. І., Зубок М. І., Банк Р. О.Комерційна розвідка та 

внутрішня безпека на підприємстві: навчальний посібник. 

Київ:КНТЕУ, 2014. 176 с. 

3. Отенко І. П., Іващенко Г. А., Воронков Д. К.Економічна безпека 

підприємства: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ, 2012. 252 с. 

4. Дикань В. Л., Воловельська І. В., Маковоз О. В. Економічна 

безпека підприємства: навчальний посібник. Харків: УкрДАЗТ, 

2011. 267 с. 

Репозитарій НАУ: 

1. Комплексна система безпеки комерційної діяльності 

підприємства: методичні рекомендації до практичних занять та 

виконання курсової роботи/ уклад.: С.Г. Мізюк, О.М. Вовк, В.В. 

Мізюк. К.: НАУ, 2011. 48с. Режим доступу: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32535 

2. Вовк О.М., Бричок О. Теоретичне забезпечення формування 

системи економічної безпеки на транспортних підприємствах. 

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник 

наукових праць: Випуск 38. Київ: НАУ, 2014. С. 40-46. Режим 

доступу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9735 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, практичної підготовки, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, модульний контроль, домашня робота, тестування 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач ВОВК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

 

 

 

 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Kk_YVogAAAAJ&hl=u

k&authuser=1 

Тел.: 097-101-17-67 

E-mail: Olha.vovk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.415 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336436&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336436&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336436&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=304577&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=304577&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275412&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275412&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275412&lang=uk-UA
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32535
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9735


Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

 


