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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є діяльність особистості, суспільства і держави по захисту 

їхніх інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз як в економічній сфері в цілому, так і в окремих 

галузях господарства, її складових; концептуальні основи; загальні закономірності; принципи і 

основні напрями забезпечення економічної безпеки. 
 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: засвоєння знань із забезпечення захисту інформаційного поля, 

комерційної таємниці та організація ефективної безпеки персоналу підприємства, його капіталу та 

майна, а також комерційних інтересів, вивчити рівень економічної безпеки, дослідити фактори 

впливу на нього, а також розробити та обґрунтувати механізм його забезпечення. 
 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення новітніх методів і засобів якісно нових 

аналітичних обґрунтувань; навчитись приймати рішення різного рівня, інформаційну підтримку 

яких забезпечує система економічної розвідки, виявляти основні небезпеки та загрози, кількісні та 

якісні показники оцінки рівня економічної безпеки, основні напрями забезпечення безпеки; а 

також набуття практичних навичок створювати надійну програму захисту технологій, розробок, 

ноу-хау, стратегічно важливої інформації тощо. 
 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Дисципліна вивчається після навчальних предметів «Політична економія», «Мікроекономіка», 

«Вступ до фаху» та передує вивченню навчальних дисциплін «Митне регулювання», «Міжнародні 

фінанси», «Державне регулювання економіки», «Міжнародна економіка», «Національна 

економіка», «Фінансова політика України». 
 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: сутність та систему економічної безпеки; види економічної безпеки принципи; 

забезпечення національних інтересів; методи, прийоми і способи визначення рівня економічної 

безпеки та основ її захисту. 

б) уміти: самостійно діагностувати рівень економічної безпеки; проводити аналіз і обґрунтовувати 

висновки про рівень економічної безпеки підприємства; визначати способи захисту комерційної 

таємниці. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Економічна безпека: сутність, чинники, критерії. 

Тема 2. Предмет, об’єкт, суб’єкти економічної безпеки. 

Тема 3. Теоретичні основи економічної безпеки держави. 

Тема 4. Практичне забезпечення економічної безпеки держави. 

Тема 5. Міжнародна економічна безпека та економічна безпека держави. 

Тема 6. Концепція (основи політики) національної безпеки України. 

Тема 7. Поняття економічної безпеки підприємництва. 

Тема 8. Правовий захист комерційної таємниці. 

Тема 9.  Економічна розвідка (економічне шпигунство). 

Тема 10. Система захисту підприємства. 
 

Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні/семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Завальницька Н.Б., доцент, 

к.е.н. Пак Н.Т. 
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