
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

                                        Фінансово-економічна безпека                                                    
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС,  

лекцій 22 год., практичних занять 18 год.,  

форма контролю залік. 

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Змістовий модуль 1.  Методологічні засади економічної безпеки соціальних 

систем 

Тема 1. Сутність, зміст, понятійний апарат економічної безпеки соціальних систем. 

Тема 2. Економічна безпека в глобалізованій економіці Тема 3. Стратегія 

національної безпеки України. Тема 4. Загрози економічній безпеці суб’єктів 

господарської діяльності (СГД).  

Змістовий модуль 2. Система фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності 

Тема 5. Основні складові системи фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності. Тема 6. Організація системи фінансово-економічної 

безпеки суб’єктів господарської діяльності. Тема 7. Організаційно-правовий 

механізм системи фінансово-економічної безпеки. Тема 8. Підрозділи фінансово-

економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. 

Змістовий модуль 3. Планування та управління діяльністю по забезпеченню 

економічної безпеки СГД 

Тема 9. Організація планування діяльності по забезпеченню економічної безпеки 

СГД. Тема 10. Концепція економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. 

Тема 11. Стратегічне управління системою фінансово-економічної безпеки.  

Тема 12. Інформаційна безпека як складова системи економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

          Загальні:  

ЗК. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

           Спеціальні (фахові, предметні):  

СК. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  
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СК. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів.  

СК. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

СК. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.  

СК. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з урахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

 

3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 

РН. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, 

визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти 

користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод 

інших осіб, зокрема, членів колективу.  

РН. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади).  

РН. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності.  

РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати.  

РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.  

РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.  

РН. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків.  

РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність.  

РН. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів.  
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РН. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами та у невизначених умовах.  

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою. 

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Солодкий Володимир Сергійович, ст. викладач кафедри. 

 

 

 

 


