
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Актуальні проблеми детінізації економіки та управління безпекою підприємства 

Мета навчальної дисципліни: формування системи спеціальних знань з питань аналізу 

проблем тіньової економіки, причин та наслідків існування останньої для держави як на теренах 

України, так і на міжнародному рівні та організації систем безпеки на підприємствах з 

урахуванням вимог системи національної безпеки. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

вивчення основних теоретичних положень дисципліни;  

з’ясування сутності та основних положень детінізації економіки  та забезпечення безпеки 

України;  

визначення основних напрямів забезпечення національної безпеки держави; 

формування знань, умінь та творчого підходу при розробці та управлінні системою 

безпеки; 

розкриття специфіки політики держави в умовах тінізації економіки;  

охарактеризувати етапи формування зарубіжних і вітчизняних тіньових фінансових 

потоків;  

вивчення основних категорій, принципів побудови, показників економічної безпеки з 

метою здійснення економічного аналізу і моделювання на макрорівні та розробки заходів щодо 

регулювання рівня тінізації економіки;  

оволодіння методикою побудови кількісних моделей економічної безпеки на базі системи 

національних рахунків та методів детінізації;  

проведення базисних та нормативних прогнозних розрахунків на основі статистичного 

аналізу, враховуючи тенденції та закономірності, що сталися в економіці. 

Компетентності  

Загальні: 

ЗК 1. Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування 

системного наукового світогляду;  

ЗК 2. Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, аналізу та 

синтезу цілісних знань. 

Фахові: 

ФК 1. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для проведення 

самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту; 

ФК 3. Здобуття глибинних знань з менеджменту, зокрема розуміння теоретичних і 

практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу 

основних концепцій, оволодіння науковою термінологією; 

ФК 8. Уміння планувати, організовувати та здійснювати оригінальні наукові дослідження 

актуальних проблем сфери управління, готувати аналітичні матеріали, наукові доповіді та 

презентації для їхнього оприлюднення 

ФК. 10. Здатність здійснювати професійну та особистісну самоосвіту, проектування 

подальшого освітнього маршруту і професійної кар'єри, участь в дослідно-експериментальній 

роботі. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у сфері 

менеджменту на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють 

нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики; 

ПРН 7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і 

методологічних знань у галузі менеджменту. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1.  Тіньова економіка як глобальна проблема світового співтовариства 



Тема 2. Загальне і специфічне тіньової економіки в країнах з розвинутою і 

трансформаційною економікою 

Тема 3. Методи оцінки тіньового і неформального секторів економіки 

Тема 4. Вплив розвитку ринкового механізму на детінізацію  економіки 

Тема 5. Теоретичні засади управління безпекою підприємства  

Тема 6. Основні складові безпеки підприємства 

Тема 7. Система управління безпекою підприємства 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120 годин 

Кількість кредитів – 4,0 

Форма семестрового контролю – залік 
 

 


