
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

«Економічна безпека»  

для підготовки на першому освітньому рівні  

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра  

галузі знань 07 Управління та адміністрування 

073 Менеджмент 

 (http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Економічна безпека 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Арзянцева Дар’я Андріївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса:  ardasha2001@univer.km.ua 

Профіль у соціальних мережах:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019084215657 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8014-7544 

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=ru&pli=1&authuser=1 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Економічна безпека»: fce6ug7. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8, 

ауд. 410: 

Арзянцева Дар’я Андріївна середа з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою та 

ZOOM у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна «Економічна безпека» дозволяє сформувати у студентів сучасне 

економічне мислення і систему спеціальних знань про базові поняття щодо 

господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів 

та їх взаємозв'язку, системи показників, що їх характеризують. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

СК 1. Здатність визначати та описувати властивості і характеристики бізнес-

середовища та бізнес-структур. 

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності бізнесструктур, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

управляти часом. 

СК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань. 

управління бізнесом. 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
mailto:ardasha2001@univer.km.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019084215657
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019084215657
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СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПР 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – четвертий, семестр – сьомий. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Попередні дисципліни: Операційний менеджмент, Економічний аналіз, 

Економіка і фінанси підприємства, Управління персоналом. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: не передбачено. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4,0 кредитів ЄКТС / 120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 66 годин, 

лекційних - 18 годин, семінарських - 36 годин.  

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні, 

лабораторні заняття із розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних 

ситуацій та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання 

самостійних (в т.ч. індивідуальних), залік. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

Перший семестр 

2/4/7 

Теоретичні 

основи 

економічної 

безпеки 

підприємства 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/4/9 

Методичне 

забезпечення 

оцінки 

економічної 

безпеки 

підприємств 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 3,0 

2/4/8 

Система 

управління 

економічною 

безпекою 

підприємства 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 3,0 

2/4/7 

Правовий режим 

захисту 

економічної 

безпеки 

підприємства 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –_2,0 
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2/4/7 

Інформаційна 

безпека 

підприємства та її 

захист 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/4/7 

Економічна 

безпека в системі 

корпоративних 

відносин 

підприємства 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/4/7 

Рейдерство і 

рейдери: 

економічний, 

політичний і 

правовий 

аспекти вивчення 

проблеми 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –_2,0 

2/4/7 

Економічна 

безпека та ризик-

менеджмент 

підприємства 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/4/7 

Управління 

ризиками 

інвестиційно-

інноваційного 

бізнесу 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –_2,0 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Економічна безпека» (розміщені у Google класі «Економічна 

безпека» (код приєднання: fce6ug7. 

та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Економічна безпека» (у Google класі «Економічна 

безпека» (код приєднання: fce6ug7.) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік письмовий. Структура залікового білету включає 2 теоретичних 

питання, 1 задачу, 10 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

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. 

5. Сороківська О. А. Управління економічною безпекою підприємств малого 

бізнесу: інноваційні підходи: монографія. Тернопіль: ФОП «Паляниця В.А.», 

2016. 382 с. 

6. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою 

підприємства: монографія. 2-ге вид., пере - робл. К. : НІСД, 2015. 348 с. 

7.Івченко  Є.  А.  Трансформації  системи  економічної  безпеки  

підприємства: монографія. Сєвєродонецьк: вид-воСНУ ім. В. Даля, 2018. 420 
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с. 

8.Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / Небава М. І., 

Міронова Ю.В.  Вінниця : ВНТУ, 2017. 73 с. 

9.Данілова,  Е.  І. Концепція  системного  підходу  до  управління 

економічною  безпекою  підприємства : монографія . Вінниця : Європейська 

наукова платформа, 2020. 342 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за кожною темою у Google класі «Економічна безпека» (код приєднання: 

fce6ug7.). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, за 

участь у роботі студентського наукового гуртка «Управління 

підприємницькою діяльністю в регіоні». 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 

 

Викладач програми: 

Арзянцева Дар’я Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

___   ____________ 202__ року, протокол № ___. 

Завідувач кафедри ___________ ____________________ 

                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг 0,25 ум.др.арк. 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
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