
Анотація 

навчальної дисципліни «Безпека економічних агентів» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Безпека економічних агентів – відносно новий напрямок розвитку 

економічної науки. Необхідність її постійного забезпечення зумовлюється 

об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням 

забезпечення стабільного функціонування і досягнення головних цілей своєї 

діяльності в умовах невизначеності, ризиків та небезпек. 

Слід відзначити, що в сучасних умовах турбулентності економічних 

процесів, пріоритетним завданням для економічних агентів стає побудова 

ефективної системи організації безпеки, яка зможе забезпечити сталий розвиток 

та захистить від можливих негативних факторів або мінімізує їх вплив на 

діяльність підприємницьких структур. У зв’язку з цим питання, що стосуються 

концептуальних засад змістовно-типологічної аспектів безпеки економічних 

агентів є надзвичайно актуальними в сучасних умовах макротрендів бізнесу. 

Метою дисципліни є підготовка професійно-компетентного, практично-

зорієнтованого, висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця з 

високим рівнем розвитку у сфері системи забезпечення безпеки, шляхом 

формування системи знань, вмінь та професійних навичок для розв’язання 

сучасних завдань та дослідницько-інноваційних аспектів в контексті зміцнення 

безпеки економічних агентів. Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних дисциплін (управління 

економічною безпекою організацій, оцінка вартості майна та бізнесу, 

організація та управління системою фінансово-економічної безпеки, правові 

основи протидії економічній злочинності), цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціалізованої літератури, активності на лекціях і практичних 

заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

Завдання вивчення дисципліни: 

знати – концептуальні засади змістовно-типологічних аспектів безпеки 

економічних агентів та структурно-функціональні складові безпеки; 

вміти – застосовувати комплекс методичних підходів щодо оцінювання 

безпеки економічних агентів на основі застосування основних індикаторів; 

нормувати – привласнені наукові знання, набуті вміння і навички безпеки 

економічних агентів на різних рівнях ієрархії управління; 

цінувати – вітчизняний та міжнародний досвід організаційно-

економічного механізму зміцнення безпеки економічних агентів. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити аспірантів із 

теоретичними основами та методологічними аспектами зміцнення безпеки 

економічних агентів, а також дослідження актуальних проблем безпекознавчої 

компоненти різних сфер діяльності. 

Завдання проведення лекцій: 

– ознайомити студентів з основними теоретичними концепціями безпеки 

економічних агентів та системою управління; 



– сформувати у аспірантів систему основоположних категорій, положень 

та принципів щодо організаційно-економічного механізму безпеки економічних 

агентів; 

– обгрунтувати актуальність та доцільність вивчення специфіки 

забезпечення результативності управління безпекою економічних агентів 

різних сфер діяльності. 

Завдання проведення практичних занять: 

– засвоєння та закріплення теоретичних засад і принципів системи 

безпеки економічних агентів; 

– закріплення теоретичних положень, щодо розв’язування конкретних 

проблематичних задач безпеки економічних агентів різних сфер діяльності; 

– оволодіння навичками щодо проведення діагностики та оцінки безпеки 

економічних агентів в практичній діяльності та шляхів зміцнення. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

1) здатність використовувати професійно профільовані знання для 

формування системи безпеки економічних агентів та складових, що їх 

формують; 

2) здатність ідентифікувати загрози і ризики безпеки економічних 

агентів та її складових, шляхом використання аналітичних методів і методів 

моделювання; 

3) здатність застосовувати основні методи аналізу й оцінки безпеки 

економічних агентів; 

4) здатність планувати й реалізувати заходи щодо зміцнення безпеки 

економічних агентів; 

5) здатність здійснювати безпеку економічних агентів у професійній 

сфері на основі системного підходу. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

1) використовувати базові знання щодо формування комплексу заходів в 

контексті зміцнення безпеки економічних агентів; 

2) демонструвати системні знання та особливості взаємодії складових 

безпеки економічних агентів різних рівнів ієрархії управління; 

3) уміти проводити діагностику та оцінювати безпеку економічних 

агентів в практичній діяльності. 


