
Дисципліна Вибіркова дисципліна 6 «Управління економічною безпекою 

підприємства» 

Рівень BO Магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

073 «Менеджмент» / Менеджмент організацій 

Форма навчання денна / заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 
2 курс , 3 семестр, один семестр 

Семестровий контроль залік  

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

4 кредити 

Денна форма навчання – 120 год.: 20 год. / 20 год.  

Заочна форма навчання – 120 год.: 8 год. / 6 год. 

Мова викладання українська  

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 
менеджменту та адміністрування  

Автор дисципліни к.е.н., доц. Буняк Н.М.  

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базові знання менеджменту, принципів функціонування ринкової 

економіки, здатність до ефективної внутрішньої та зовнішньої 

комунікації; здатність визначати напрями розвитку підприємств з 

урахуванням факторів середовища, в якому воно функціонує; 

здатність використовувати на практиці методи з прийняття 

управлінських рішень; здатність планувати та прогнозувати зміни. 

Що буде вивчатися  Теоретико-методичні аспекти управління економічною безпекою 

підприємства, прикладні інструменти управління економічною 

безпекою підприємства 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Сучасне високодинамічне середовище ведення бізнесу вимагає від 

вітчизняних підприємств пошуку шляхів нарощення їхніх 

конкурентних переваг та забезпечення економічної безпеки. 

Турбулентність процесів, які відбуваються у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі не тільки ускладнюють діяльність, але й 

знижують її результативність. У зв’язку з цим особливої 

актуальності оволодіння майбутніми фахівцями у сфері управління 

навиками ідентифікації загроз економічній безпеці підприємства та 

розробки інструментарію управління щодо їх попередження та 

нейтралізації.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері управління економічною безпекою підприємства, 

що передбачає використання різноманітних методів обґрунтування, 

прийняття та реалізації управлінських рішень.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Для здійснення подальшої науково-дослідної роботи за 

спеціальністю та у практичній діяльності з метою ідентифікації 

загроз економічній безпеці підприємства та розробки 

інструментарію управління щодо їх попередження та нейтралізації.  
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