
СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни 

«Безпекоорієнтоване управління соціально-економічних  систем» 

 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 

1 Назва факультету 
Інформаційно-аналітичних технологій та 

менеджменту 

2 Рівень вищої освіти Третій (доктор філософії, економіка) 

3 
Код і назва 

спеціальності 
051 Економіка  

4 
Тип і назва освітньої 

програми 
Освітньо-наукова програма Економіка 

5 
Код і назва 

дисципліни 

Безпекоорієнтоване управління соціально-

економічних  систем 

6 
Кількість ЄКТС 

кредитів 
4  

7 

Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

Лекцій – 30 годин, практичні заняття – 16 годин, 

самостійна робота – 66 годин, консультації – 

8 годин.  

Семестровий контроль – залік. 

8 
Графік вивчення 

дисципліни 
Курс – 1, семестр – 1. 

9 

Передумови для 

навчання за 

дисципліною  

Прикладний аналіз економічних  даних. 

Управління розвитком потенціалу підприємства.  

10 Анотація дисципліни 

Змістовий модуль І. Теоретичні засади 

безпекоорієнтованого менеджменту 

Тема 1. Теоретичні засади менеджменту. Тема 2. 

Середовище безпекоорієнтованого менеджменту 

та його взаємозв’язок з системою фінансово-

економічної безпеки. Тема 3. Досвід організації 

безпекоорієнтованого менеджменту в різних 

країнах. Тема 4. Процеси цілеположення в 

безпекоорієнтованому менеджменті та 

функціональна модель управління. Тема 5. 

Прийняття управлінських рішень та їх вплив на 

фінансово-економічну безпеку. 

Змістовий модуль ІІ. Форми, напрямки, 

функції безпекоорієнтованого менеджменту  

Тема 6.  Форми, напрямки, функції 

безпекоорієнтованому менеджменту. Тема 7. 

Мотивація. Тема 8. Комунікації. Тема 9. Система і 

процес контролю в безпекоорієнтованому 

менеджменті. Тема 10. Ефективність 



безпекоорієнтованого менеджменту. 

11 

Компетентності, 

знання, вміння, 

розуміння, якими 

оволодіє здобувач 

вищої освіти в процесі 

навчання 

Загальні компетентності:  

- здатність діяти на основі етичних міркувань та 

академічної доброчесності. 

Фахові компетентності спеціальності:  

- здатність до пошуку, обробки та аналізу та 

узагальнення інформації для проведення 

самостійних наукових досліджень у сфері 

економіки;  

- здобуття глибинних знань з економіки, зокрема 

розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових 

знань, критичного аналізу основних концепцій, 

оволодіння науковою термінологією;  

- набуття універсальних навичок дослідника у 

сфері економіки, зокрема застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій діяльності, 

управління науковими проектами та/або 

складення пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності;  

- здатність до впровадження результатів власних 

досліджень у сфері економіки. 

12 

Результати навчання 

здобувача вищої 

освіти 

Програмні результати навчання:   
- формувати системний науковий світогляд, 

володіти сучасними теоріями і концепціями у 

сфері економіки;  

- ініціювати, розробляти та реалізовувати проекти 

у сфері економіки, управляти ними та здійснювати 

пошук партнерів для їх реалізації;  

- здійснювати критичний аналіз, узагальнювати 

результати наукових досліджень, формулювати та 

обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо 

розвитку концептуальних і методологічних знань 

у галузі економіки;  

- обирати та використовувати загально-наукові та 

спеціальні методи наукових досліджень у галузі 

економіки. 

13 

Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для 

складання заліку 

Підсумковий модульний контроль з дисципліни 

передбачає залік.  

Умовою допущення до складання заліку є  

виконання здобувачем до початку екзаменаційної 

сесії всіх форм і видів завдань, передбачених 

робочою програмою дисципліни. 

Оцінка з дисципліни складається з суми  балів, 



набраних здобувачем протягом семестру (від 0 до 

100 балів). 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

здійснюється за національною шкалою (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно); 100-бальною 

шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F).   

14 
Якість освітнього 

процесу 

Політика академічної доброчесності серед 

здобувачів у ХНУРЕ передбачає консультування 

щодо вимог з написання письмових робіт із 

наголошенням на принципах самостійності, 

коректного використання інформації з інших 

джерел та уникання плагіату, а також правил 

опису джерел та оформлення цитувань.  

Оновлення контенту дисципліни відбувається 

наприкінці попереднього семестру за ініціативою 

провідного лектора з урахуванням наукових 

інтересів здобувачів вищої освіти. 

Щорічно перегляд та оновлення змісту освітнього 

компоненту здійснюється з урахуванням 

результатів анкетування стейкхолдерів, 

обговорюється на засіданнях кафедри та 

схвалюється керівником групи забезпечення 

спеціальності. Провідний лектор визначає, які 

сучасні практики та наукові досягнення слід 

використовувати в освітньому процесі.  

15 
Методичне 

забезпечення 

1. Гаєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., 

Черняк Т. С. Моделювання економічної безпеки: 

держава, регіон, підприємство / Науково- 

дослідний центр індустріальних проблем розвитку 

НАН України / В.М. Гаєць (ред.). Х.: ВД 

«ИНЖЭК», 2006. 240 с.  

2. Живко З.Б. Упрaвління систeмою eкономічної 

бeзпeки підприємствa: нaвч. посіб. / З. Б. Живко; 

Львів. дeрж. ун-т внутр. спрaв. Львів, 2016. 211 с.  

3. Фінaнсово-eкономічнa бeзпeкa: стрaтeгічнa 

aнaлітикa тa aудиторський супровід: моногрaфія / 

рeд.: Т. В. Момот; Хaрків. нaц. ун-т міськ. госп-вa 

ім. О. М. Бeкeтовa. Хaрків: ХНУМГ ім. О. М. 

Бeкeтовa, 2015. 340 с. 

4. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни підготовки магістра 

«Безпекоорієнтований менеджмент» [Електронний 

ресурс]: галузь знань 07 Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент, освітньо-



професійна програма Управління фінансово-

економічною безпекою, факультет Інформаційно-

аналітичних технологій та менеджменту / ХНУРЕ; 

розроб. доцент кафедри Економічної кібернетики 

та управління  економічною безпекою Мусієнко 

В.О.  Харків, 2019. 133 с. 

16 Розробник силабусу 

Доцент, кандидат економічних наук,  

Овсюченко Юрій Вікторович,  

e-mail: yurii.ovsiuchenko@nure.ua 

 

 

 

 


