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Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АВІАПІДПРИЄМСТВ» 

 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Створення системи економічної безпеки, здатної забезпечити 

зниження та нейтралізацію рівня загроз в процесі господарської 

діяльності авіапідприємств.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на оволодіння теоретичними знаннями та 

практичними навиками з забезпечення ефективного, сталого розвитку 

авіапідприємства в умовах зростаючих загроз, які виникають в 

процесі його функціонування.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- сутність поняття економічної безпеки авіапідприємства, 

основні джерела та види виникнення загроз економічній безпеці 

авіапідприємств; 

- методи визначення стану економічної безпеки 

авіапідприємства, в тому числі його платоспроможності;  

- зміст і методика складання планів проведення заходів з 

забезпечення економічної безпеки авіапідприємства, організацію їх 

виконання; 

- система нормативно-правових актів, які регулюють порядок 

підтримання та проведення заходів з забезпечення економічної 

безпеки. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання та практичні навички дозволяють на високому рівні  

визначати стан економічної безпеки, в тому числі платоспроможності 

та фінансово-економічного стану авіапідприємства, ідентифікувати 

джерело, напрямок та ступінь загрози економічній безпеці,   

розробляти плани проведення заходів з відновлення стабільного 

функціонування авіапідприємства на основі дотримання вимог 

чинного законодавства.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Розвиток поняття та аналіз підходів до 

визначення  економічної безпеки. Принципи та завдання системи 

економічної безпеки, досвід розвинених країн. Сутність діяльності 

основних суб’єктів авіаційної діяльності та їх вплив на фінансово-

економічний стан авіапідприємств. Характер взаємодії авіаційних 

підприємств з суб’єктами господарювання в процесі комерційної 

діяльності. Принципи побудови та функціонування системи 

економічної безпеки підприємства. Стратегічне та інформаційно-

аналітичне забезпечення. Методичні засади оцінки стану економічної 

безпеки авіаційної галузі та авіапідприємств. Аналіз стану системи 

корпоративного управління та встановлення  факторів загроз, їх 

ідентифікація. Управління ризиками при реалізації інноваційних та 



 

інвестиційних проектів. Характеристика ймовірних загроз 

економічній безпеці авіапідприємства з боку суб’єктів 

господарювання, планування заходів з їх нейтралізації. Організація 

заходів з протидії загрозам з економічної безпеки авіапідприємства та 

оцінка результатів. 

 Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн. 

Форми навчання: очна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на другому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Регулювання безпеки підприємницької 

діяльності на авіаційному транспорті», написання магістерської 

роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія 

оцінки та механізми забезпечення). Навчальний посібник. К., 2004. . 

2. Захаров О. І., Пригунов П. Я. Організація та управління 

економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності: Навч. 

посібник. К., 2008.  

3. Небава М.І., Міронова Ю.В. Економічна безпека підприємства, 

Вінниця, 2017. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання,  

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Контрольна робота, домашня робота, іспит. 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ викладача: Тофанчук Анатолій Тимофійович 

Посада:  
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: - 

Профайл викладача: 

Тел.: +38 063-887-57-45. 

E-mail: anatolii.tofanchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2-302. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 


