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Опис дисципліни 
 
Дисципліна “Безпека економічних агентів” спрямована на ґрунтовне засвоєння аспірантами знань про 
чітке уявлення та розуміння сучасних тенденцій забезпечення безпеки економічних агентів, а саме 
формування системи управління безпекою економічних агентів, ідентифікація структурно-
функціональних складових безпеки економічних агентів, методику оцінювання безпеки економічних 
агентів, організаційно-економічний механізм зміцнення безпеки економічних агентів, а також 
результативність управління безпекою економічних агентів. 
 
Головним завданням курсу є вивчення теоретичних основ та практичних навиків щодо забезпечення 
безпеки економічних агентів, дослідження актуальних проблем безпекознавчої компоненти суб’єктів 
господарювання та шляхів її зміцнення, глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та професійних практик. 

 

Структура курсу 
Годи-

ни 
(лек. / 
сем.) 

Тема Мета Завдання 

2 / 2 Тема 1. Теоретико-
концептуальні аспекти 
безпеки економічних 
агентів. 

Знати концептуальні засади змістовно-типологічних аспектів 
безпеки економічних агентів. Вміти ідентифікувати чинники, 
що формують відповідний рівень економічної безпеки 
підприємства. Аналізувати структурні загрози безпеки 
економічних агентів. Застосовувати міжнародний досвід 
забезпечення економічної безпеки підприємницької 
діяльності. 

Тести, 
питання  

2/ 2 Тема 2. Система Знати концептуальний підхід системи безпеки економічних Тести, 
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управління безпекою 
економічних агентів. 
 

агентів, об’єкти та суб’єкти відповідно. Володіти навичками 
щодо забезпечення «політики безпеки підприємства». Вміти 
формувати стратегію і тактику забезпечення економічної 
безпеки підприємницької діяльності. Усвідомлювати основні 
функції та принципи забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Переваги та недоліки режиму функціонування 
системи безпеки економічних агентів.  

питання 

2 / 2 Тема 3. Структурно-
функціональні складові 
безпеки економічних 
агентів. 
 

Знати основні індикатори і складові структури безпеки 
економічних агентів. Усвідомлювати безпеку фінансової 
складової підприємницької діяльності. Вміти ідентифікувати 
безпеку економічних агентів в інтелектуальній і кадровій 
сферах, у техніко-технологічній сфері, політико-правовій. 
Застосовувати правовий захист комерційної таємниці 
економічних агентів. Формувати економічних агентів в 
інформаційній, екологічній у силовій сфері. Аналізувати 
ринкову складову безпеки економічних агентів. 

Тести, 
питання, 
індивіду-
альне 
письмове 
завдання 

2 / 2 Тема 4. Методика 
оцінювання безпеки 
економічних агентів. 

Знати комплекс методичних підходів щодо оцінювання 
безпеки економічних агентів. Застосовувати індикаторний 
метод оцінювання економічної безпеки підприємства. 
Проводити оцінювання економічної безпеки підприємства 
методами економіко-математичного моделювання. Вміти 
застосовувати метод оцінювання економічної безпеки 
підприємства за показниками прибутку та чистого доходу. 
Формувати інтегральний показник за видами діяльності 
підприємства та за ресурсно-функціональним підходом. 
Аналізувати недоліки та переваги найбільш поширених 
методів оцінювання економічної безпеки підприємства. 

Задачі, 
тести, 
кейси 

2 / 2 Тема 5. Організаційно-
економічний механізм 
зміцнення безпеки 
економічних агентів. 

Визначати стратегічні орієнтири щодо зміцнення безпеки 
економічних агентів. Ідентифікувати конфлікт інтересів в 
системі контролю економічних агентів та способи його 
вирішення. Вміти розробляти основні способи захисту від 
економічного шпигунства. Вміти проводити аналіз 
стратегічного програмування забезпечення безпеки 
економічних агентів в Україні. 

Задачі, 
тести, 
індивіду-
альне 
письмове 
завдання 

2 / 2 Тема 6. Рейдерство як 
основна загроза 
безпеці економічних 
агентів. 

Усвідомлювати особливість рейдерства в сучасному 
економічному просторі функціонування економічних агентів. 
Знати основні етапи здійснення рейдерських операцій в 
системі бізнесу та види рейдерських захоплень економічних 
агентів. Визначати основні форми і способи здійснення 
рейдерства та протидія рейдерським атакам бізнесу. 
Обгрунтовувати антирейдерство як основну передумову 
стратегії протидії економічній злочинності підприємницьких 
структур. Формувати ділову (корпоративну) розвідку в 
системі безпеки економічних агентів. 

Задачі, 
тести, 
кейси 

2 / 2 Тема 7. 
Результативність 
управління безпекою 
економічних агентів. 

Знати інтереси стейкхолдерів як підґрунтя забезпечення 
результативності управління управління безпекою 
економічних агентів. Вміти проводити оцінку 
результативності управління безпекою економічних агентів. 

Задачі, 
тести, 
кейси 

1 / 1 Тема 8. Безпека Знати основні методи проведення діагностики економічної Задачі, 
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банківських установ як 
основна компонента 
економічних агентів: 
оцінка та діагностика, 
шляхи зміцнення. 
 

безпеки банківських установ. Застосовувати основні 
показники безпеки банківської системи. Вміти обґрунтовувати 
фінансовий моніторинг в банку як інструмент економічної 
безпеки. Формувати заходи щодо вдосконалення управління 
комплексною системою забезпечення економічної безпеки 
банківських установ. 

тести, 
кейси 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 



   

5 
 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1-4) – обговорення питань, тестів 20 

Модуль 2 (теми 5-8) – розв’язки задач 20 

Ессе (теми 4-8) – індивідуальна письмова робота 10 

Залік (теми 1-8) – тести, завдання, задачі 40 

 
Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
 


