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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Економічна безпека бізнесу» 
Спеціальність: 076 «Підприємництво,торгівля та  

біржова діяльність»  
 

 

Рівень вищої освіти Перший (Бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економічна безпека 

бізнесу»  є сутність і концепція економічної безпеки бізнесу, методи її 

оцінювання та система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни «Економічна безпека бізнесу» є 

надання студентам знань про використання теоретико-методичних основ 

оцінки та аналізу стану економічної безпеки в підприємництві для 

формування навичок розробки практичних рекомендацій щодо зниження 

ризиків підприємства та розробки антикризових заходів в бізнесі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після опанування даної дисципліни студент зможе:   

ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати загрози бізнесу в окремих 

напрямах його діяльності; здійснювати діагностику та обґрунтовувати 

заходи щодо забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства 

за різними підходами; використовувати методи оцінювання ринкової 

безпеки підприємства, а також запобігати негативному впливу тіньової 

економіки та недружнього поглинання на розвиток підприємства; 

розробляти заходи щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності 

та комерційної таємниці підприємства. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний сприяти формуванню у студентів 

компетентності:  оцінювати та забезпечувати необхідний рівень 

кадрової, інформаційної, політико-правової, силової та екологічної 

безпеки підприємства; проводити діагностику рівня фінансової безпеки 

підприємства; обґрунтовувати вибір системи індикаторів для 

комплексного оцінювання рівня економічної безпеки суб’єктів 

господарювання; проводити комплексне оцінювання рівня економічної 

безпеки підприємства із застосуванням різних методичних підходів; 

обґрунтовувати перелік об’єктів, суб’єктів, а також формувати політику, 

концепцію, стратегію та механізм управління безпекою бізнесу; 

організовувати діяльність служби безпеки на підприємстві та оцінювати 

її ефективність. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Загальні теоретичні положення економічної 

безпеки бізнесу. Методичне забезпечення оцінки економічної безпеки 

підприємств. Система управління економічною безпекою підприємства. 

Правовий режим захисту економічної безпеки підприємства. 

Інформаційна безпека підприємства та її захист. Економічна безпека та 

ризик-менеджмент підприємства. Актуальність проблеми корпоративних 

захоплень та рейдерства в умовах сьогодення. Попередження здійснення 

захоплення та поглинання компанії рейдерами та формування стратегії 

захисту бізнесу. 

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: При вивчення навчальної дисципліни 

використовуються наступні методи навчання: пояснювально-

ілюстративний метод; метод проблемного викладу; репродуктивний 



метод; частково-пошуковий метод; дослідницький метод. інноваційні 

методи: (робота в малих групах, семінар-дискусія, мозкова атака, 

презентація, ділові ігри, кейси).  

Форми навчання: денна та заочна. 

Пререквізити Курс базується на базується на знаннях, отриманих в результаті 

вивчення навчальних дисциплін: «Економічний аналіз суб’єктів 

господарювання», «Стратегічне управління», «Економічна діагностика 

підприємства»  

Пореквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: «Соціально 

економічна безпека», «Фінансова безпека підприємства», «Антикризове 

управління», «Інформаційна безпека бізнесу», «Інноваційне 

підприємництво». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Економічна та майнова безпекабізнесу: навчальний посібник/ 

Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. –

180с. 

2. Отенко Ірина Павлівна, Іващенко Ганна Анатоліївна, Воронков 

Денис Костянтинович. Економічна безпека  підприємства: навчальний 

посібник /  МОН МС України, Харківський національний економічний 

університет.  – Харків: ХНЕУ,2012. – 252 с. 

3. Дикань Володимир Леонідович, Воловельська Ірина Валеріївна, 

Маковоз Олена Володимирівна  

Економічна безпека підприємства: навчальний посібник/ МОН України , 

Українська державна академія залізничного транспорту.  –

 Харків: УкрДАЗТ,2011. – 267 с. 

4. Донець Любов Іванівна., Ващенко Наталія Валеріївна  

Економічна безпека підприємства: навчальний посібник/ МОН.  –

 Київ: Центр учбової літератури,2008. – 240 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус, аудиторії теоретичного навчання (2.414, 2.218 та ін.) 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до Інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік, тестування 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ШКОЛЕНКО ОКСАНА БОРИСІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Вчений ступінь: кандидат економічних наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/ teacher. 

php?id=12495 

Сторінка викладача на  сайті  кафедри:  
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/32-kafedra-ekonomiki/sklad-kafedri-

ekonomiki-ta-biznes-tekhnologij/405-shkolenko-oksana-borisivna 

Тел.: (044)206-74-98 

E-mail: oksana.shkolenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.419/1 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс. Даний курс відіграє важливу роль у підготовці 

кваліфікованого персоналу з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, який відповідає сучасним умовам і нагальним потребам 

розвитку української економіки. 

Отриманим при вивченні навчальної дисципліни знанням 

притаманна найширша область використання, оскільки слухач володіє 

новітньою методологією наукового пізнання, а саме основних аспектів 

оцінки економічної безпеки бізнесу та протидії злочинів в 

підприємницькій діяльності, що формують профіль фахівця в галузі 

управління та адміністрування. 

Лінк на дисципліну  
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