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 Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна самостійного вибору вищого навчального закладу 

(обов`язкова) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Студенти отримають базові знання про сутність основних складових 

економічної безпеки держави, про склад та структуру середовища, в рамках 

якої здійснюють свою діяльність суб’єкти господарювання, про 

основні загрози економічної безпеки суб’єктів господарювання та  своєчасно їх 

виявляти та аналізувати, а також застосовувати методи оцінки та зниження цих 

загроз, сутність та види інформаційно-аналітичного забезпечення процесу 

планування економічної безпеки суб’єктів господарювання, місце, роль, 

принципи та джерела інформації в системі забезпечення стратегічного 

розвитку суб’єктів господарювання, а також методи управління та розробки 

стратегії забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на надання базових знань щодо всіх суттєвих аспектів 

прийняття обґрунтованих проектних рішень щодо управління регіональними 

економічними системами з врахуванням економічної безпеки в сучасних 

кризових умовах господарювання, які б дозволили отримати високий рівень 

кваліфікації у вищезгаданій сфері діяльності, а також набуття навичок щодо 

реалізації на практиці отриманих знань для забезпечення майбутнім 

випускникам конкурентних переваг на ринку праці. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студенти зможуть виявити основні загрози економічної безпеки суб’єктів 

господарювання, вміти своєчасно їх аналізувати, а також застосовувати методи 

оцінки та зниження цих загроз; застосовувати методи управління та розробки 

стратегії забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання; 

виявляти вплив законів економіки на забезпечення фінансово-економічної 

безпеки суб’єктів господарювання, також зможуть самостійно приймати 

управлінські рішення з питань фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарювання в умовах обмеження часу; вміти обирати оптимальні 

фінансові рішення в контексті забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання, а також оцінювати фінансову стратегію і фінансову політику 

суб’єктів господарювання в умовах забезпечення його фінансової безпеки. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють грамотно здійснювати організаційне 

проектування, визначати потреби та забезпечувати збалансованість ресурсів 

публічної організації на основі нормативно-правового підґрунтя також мати 

здатність до визначення напрямів розвитку території, громади,  галузі, 

підприємства, інших об’єктів управління з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Економічна безпека: природа і передумови формування. 

Економічна безпека та державне регулювання економіки. Система побудови 

економічної безпеки суб’єктів господарювання. Механізм забезпечення 



економічної безпеки суб’єктів господарювання. Критерії економічної безпеки 

суб’єктів господарювання та її рівні. Адаптація суб’єктів господарювання як 

засіб забезпечення його економічної безпеки. Інформаційне забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарювання. Діяльність служби безпеки 

суб’єктів господарювання. 

Види занять:  лекції, семінарські  

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Управління адміністративними процесами в регіональних економічних 

системах, Публічна політика в сфері соціально-гуманітарного розвитку, 

Публічна політика та право в публічному управлінні. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та 

фонду НТБ НАУ 

1.Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у двух частинах] – Ч. 1: 

Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи 

України / за редакцією д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, 

проф. О.В. Димченко. – Київ: Видавничій дім «Кондор», 2017. –1024с.;  

2. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у двух частинах] – Ч. 2: 

Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний 

аналіз в умовах ринкової економіки / за редакцією доктора економічних наук, 

професора О.Б. Жихор. – Київ: Видавничій дім «Кондор», 2018. – 440с 

3. Фінансова безпека суб’єктів господарювання: Підручник / авт. кол.; за ред. 

д-ра екон. наук., проф. О.Б. Жихор. – К.: УБС НБУ, 2014. – 605 с. (С. 395-

503)(Гриф МОН України). 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Розрахунково-графічна робота, іспит 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

 

Викладач(і) ПІБ: КОВАЛЬЧУК ВЕРОНІКА ГЕННАДІЇВНА 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор з держ. управління 

Профайл викладача: 

Тел.: (057)788-46-24 

E-mail: k601@khai.edu 

Робоче місце:406 ім 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 
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