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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Безпека економічних агентів» 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Дисципліна – 

«Безпека економічних 

агентів» 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

галузь знань 07 

Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни 

Вибіркова дисципліна з 

циклу професійної 

підготовки 

Мова навчання 

українська  

 

Кількість залікових 

модулів – 2 
спеціальність 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Рік підготовки 

Денна – 1 

Заочна - 1 

Семестр: 

Денна – 2 

Заочна - 2 

 

Кількість змістових 

модулів – 2 

рівень вищої освіти – 

третій (освітньо-

науковий) 

 

Аудиторні години: 

Денна – 30 год.; 

Заочна – 12 год. 

Загальна кількість годин – 

150 
 

Самостійна робота: 

Денна – 120 год. 

Заочна – 138 год. 

  
Вид підсумкового 

контролю – залік 

 

2. Мета і завдання вивчення дисципліни «Безпека економічних 

агентів» 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

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. 

 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни.  

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: емпіричні методи у 

наукових дослідженнях, інформаційно-аналітичні технології в наукових 

пошуках, теорія і практика фіскальної консолідації, податки і фіскальна 

політика, монетарне управління економікою. 
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3. Програма навчальної дисципліни «Безпека економічних 

агентів»: 

 

Змістовний модуль 1. Концептуальні аспекти безпеки економічних 

агентів 

Тема 1. Теоретичні засади безпеки економічних агентів 

Сутнісна характеристика поняття «економічна безпека підприємства». 

Мета та основні цілі безпеки економічних агентів. Змістовно-типологічна 

характеристика чинників, що формують відповідний рівень економічної 

безпеки підприємства. Структурні загрози безпеки економічних агентів.  

Література: 1; 6; 9; 11; 12; 20; 29. 

 

Тема 2. Система управління безпекою економічних агентів 

Концептуальний підхід системи безпеки економічних агентів. Об’єкти 

та суб’єкти безпеки економічних агентів. Сучасна прагматика «політики 

безпеки підприємства». Стратегія і тактика забезпечення безпеки 

економічних агентів. Функції безпеки економічних агентів. Принципи 

забезпечення безпеки економічних агентів. Режим функціонування системи 

безпеки економічних агентів. Концепція безпеки економічних агентів. 

Література: 1; 6; 9; 11; 15; 16; 19; 26; 30. 

 

Тема 3. Структурно-функціональні складові безпеки економічних 

агентів 

Поняття індикаторів і складових структури безпеки економічних 

агентів. Безпека фінансової складової підприємницької діяльності. Безпека 

економічних агентів в інтелектуальній і кадровій сферах. Безпека 

підприємства у техніко-технологічній сфері. Безпека економічних агентів в 

політико-правовій сфері. Правовий захист комерційної таємниці економічних 

агентів. Безпека економічних агентів в інформаційній сфері. Безпека 

економічних агентів в екологічній сфері. Безпека економічних агентів у 

силовій сфері. Ринкова складова безпеки економічних агентів. 

Література: 1; 4; 6; 9; 12; 14; 15; 18; 19; 21; 22. 

 

Тема 4. Методика оцінювання безпеки економічних агентів 

Комплекс методичних підходів щодо оцінювання безпеки економічних 

агентів. Індикаторний метод оцінювання економічної безпеки підприємства. 

Оцінювання економічної безпеки підприємства методами економіко-

математичного моделювання. Метод оцінювання економічної безпеки 

підприємства за показниками прибутку. Метод оцінювання економічної 

безпеки підприємства за показниками чистого доходу. Метод формування 

інтегрального показника за видами діяльності підприємства. Метод 

формування інтегрального показника за ресурсно-функціональним підходом.  

Література: 2; 3; 5; 6; 7; 10; 17; 18; 19; 27; 29. 
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Змістовний модуль 2. Структурно-функціональний підхід щодо 

зміцнення безпеки економічних агентів 

Тема 5. Організаційно-економічний механізм зміцнення безпеки 

економічних агентів 

Стратегічні орієнтири щодо зміцнення безпеки економічних агентів. 

Конфлікт інтересів в системі контролю економічних агентів та способи його 

вирішення. Способи захисту від економічного шпигунства. Стратегічне 

програмування забезпечення безпеки економічних агентів в Україні. 

Література: 1; 4; 8; 13; 16; 18; 20; 24; 28. 

 

Тема 6. Рейдерство як основна загроза безпеці економічних агентів 

Поняття та ознаки рейдерства в сучасному економічному просторі 

функціонування економічних агентів. Етапи здійснення рейдерських 

операцій в системі бізнесу. Види рейдерських захоплень економічних 

агентів. Основні форми і способи здійснення рейдерства та протидія 

рейдерським атакам бізнесу. Антирейдерство як основна передумова 

стратегії протидії економічній злочинності підприємницьких структур.  

Література: 1; 6; 9; 15; 19; 20. 

 

 

Тема 7. Результативність управління безпекою економічних 

агентів 

Гармонізація інтересів стейкхолдерів як підґрунтя забезпечення 

результативності управління безпекою економічних агентів. Оцінювання 

результативності управління безпекою економічних агентів. 

Література: 1; 6; 7; 9; 15; 19; 20; 23; 25; 30. 

 

Тема 8. Безпека банківських установ як основна компонента 

економічних агентів: оцінка та діагностика, шляхи зміцнення 

Основні методи проведення діагностики економічної безпеки 

банківських установ. Характеристика показників безпеки банківської 

системи. Фінансовий моніторинг в банку як інструмент економічної безпеки. 

Заходи щодо вдосконалення управління комплексною системою 

забезпечення економічної безпеки банківських установ. 

Література: 1; 6; 7; 17; 22; 26. 
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4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Безпека 

економічних агентів» 

(денна форма навчання) 

 

Кількість годин 

Аудиторні 

години 

Самос- 

тійна 

робота 

Змістовний модуль 1. Концептуальні аспекти безпеки економічних 

агентів 

Тема 1. Теоретичні засади безпеки економічних 

агентів 
4 15 

Тема 2. Система управління безпекою економічних 

агентів 
4 15 

Тема 3. Структурно-функціональні складові 

безпеки економічних агентів 
4 15 

Тема 4. Методика оцінювання безпеки економічних 

агентів 
4 15 

Змістовний модуль 2. Структурно-функціональний підхід щодо 

зміцнення безпеки економічних агентів 

Тема 5. Організаційно-економічний механізм 

зміцнення безпеки економічних агентів 
4 15 

Тема 6. Рейдерство як основна загроза безпеці 

економічних агентів 
4 15 

Тема 7. Результативність управління безпекою 

економічних агентів 
4 15 

Тема 8. Безпека банківських установ як основна 

компонента економічних агентів: оцінка та 

діагностика, шляхи зміцнення 

2 15 

Разом 30 120 

 

 

 (заочна форма навчання) 

 

Кількість годин 

Аудиторні 

години 

Самос- 

тійна 

робота 

Тема 1. Теоретичні засади безпеки економічних 

агентів 
2 23 

Тема 2. Система управління безпекою економічних 

агентів 
2 23 

Тема 3. Структурно-функціональні складові безпеки 

економічних агентів 
2 23 

Тема 4. Методика оцінювання безпеки економічних 

агентів 
2 23 
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Тема 5. Організаційно-економічний механізм 

зміцнення безпеки економічних агентів 
2 23 

Тема 6. Результативність управління безпекою 

економічних агентів 
2 23 

Разом 12 138 

 

5. Самостійна робота 

№ 

Тематика 

К-сть годин 

 

ДФН ЗФН 

1.  Економіко-математичне моделювання системи 

безпеки економічних агентів. 

5 5 

2.  Організаційно-економічний механізм досягнення і 

підтримки безпеки економічних агентів. 

5 5 

3.  Моделювання системи моніторингу безпеки 

економічних агентів на основі використання методу 

штучних нейронних мереж. 

5 5 

4.  Кластерний аналіз перспектив розвитку економічних 

агентів регіону та їх безпека. 

5 5 

5.  Імплементація інноваційних напрямів зміцнення 

безпеки економічних агентів в умовах конфліктних 

ситуацій. 

5 5 

6.  Аналіз нормативно-правового забезпечення щодо 

діяльності служби економічної безпеки суб’єкта 

господарювання. 

5 5 

7.  Правове регулювання порядку діяльності служби 

безпеки економічних агентів. 

5 5 

8.  Поняття та значення локальних нормативно-правових 

актів для регулювання діяльності служби економічної 

безпеки бізнесу. 

5 5 

9.  Безпека економічних агентів та загрози економічній 

безпеці регіону. 

5 5 

10.  Загальнометодологічна аспекти правового 

забезпечення безпеки економічних агентів. 

5 5 

11.  Загальна характеристика етапів процесу управління 

безпекою економічних агентів. 

5 5 

12.  Побудова піраміди стратегій диверсифікованої 

безпеки економічних агентів. 

5 5 

13.  Стратегічні зміни в організації при забезпеченні 

безпеки економічних агентів. 

5 5 

14.  Мобілізація потенціалу організації для зміцнення 

безпеки економічних агентів. 

5 5 

15.  Сутність та особливості контролю в організації 

безпеки економічних агентів. 

5 5 

16.  Характеристика процесу стратегічного контролю 5 7 
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безпеки економічних агентів. 

17.  Розробка і обґрунтування системи інформаційного 

забезпечення безпеки економічних агентів. 

5 7 

18.  Розробка системи заходів формування первинного 

попиту на інноваційну продукцію в системі 

забезпечення безпеки економічних агентів. 

5 7 

19.  Інноваційні піходи щодо управління системою 

безпеки економічних агентів. 

5 7 

20.  Аналіз ефективності методів державного 

регулювання і стимулювання інноваційної діяльності 

країни в контексті зміцнення економічної безпеки 

суб’єктів господарювання. 

5 7 

21.  Аналізування та прогнозна оцінка фіскального 

регулювання зовнішньоторговельної діяльності 

бізнесових структур: безпечний вимір. 

5 7 

22.  Cтратегічні вектори розвитку формування механізму 

управління безпекою економічних агентів в сучасних 

посттрансформаційних умовах. 

5 7 

23.  Вплив злочинної діяльності на безпеку економічних 

агентів в сучасних трансформаційних умовах: 

ідентифікація загроз та механізми протидії 

5 7 

24.  Безпека економічних агентів та бізнес у фокусі 

викликів нової економіки 

5 7 

Разом 120 138 
 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Безпека економічних агентів» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

– стандартизовані тести; 

– поточне опитування; 

– командні проекти; 

– аналітичні звіти, реферати, есе; 

– розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– виступи на наукових заходах; 

– залік. 
 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Безпека 

економічних агентів» визначається за шкалою оцінювання: 
 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 
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85-89 
Добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 

незадовільно 

FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

1-34 

F (незадовільно з 

обов’язковим повторним 

курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 
 

№ Найменування Номер 

теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-8 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 1-8 

3. Тестові завдання 1-8 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

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

та механізми забезпечення) : монографія. Київ: Національний торговельно-

економічний університет, 2014. 759 с. 

2. Бiлoмicтнa I. I., Кoвaльчук А. В. Oцiнкa cтaну фiнaнcoвoї бeзпeки нa 

ocнoвi eкoнoмiкo–мaтeмaтичнoгo моделювання. Нaукoвий вicник 

Хepcoнcькoгo дepжaвнoгo унiвepcитeту. 2014. №4. C. 28-32. 

3. Бондаренко О. О., Левицький Б. В. Комплексна оцінка фінансово-

економічної безпеки: теоретичний та практичний аспекти. Ефективна 

економіка. 2015. №12. С. 45-50. 

4. Варналій З. С., Онищенко С. В. Механізм попередження загроз 

економічній безпеці України. Економічний часопис-ХХІ. 2016. № 159. С. 20–

25. 

5. Васильківський Д. М. Діагностика етапів життєвого циклу 

підприємства як основа формування стратегії підвищення економічного 

потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 

Економічні науки. 2014. №4. Т. 2. С. 93-96. 

6. Вівчар О. І. Специфіка управління системою фінансово-економічної 

безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів. Галицький 
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