
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення 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 01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

ЗК 02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

ЗК 04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту на основі 

системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням 

принципів професійної етики та академічної  доброчесності.   

 

спеціальні (фахові): 

СК 01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, 

які створюють нові знання у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних 

напрямах; 

СК 04. Здатність ініціювати, розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних напрямах та/або 

складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності; 

СК 05. Уміння розробляти моделі і стратегії управлінської діяльності та приймати 

управлінські рішення на основі досліджень. 

 

Програмні результати навчання: 

РН 04.  Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне значення та/або професійну 

практику у галузі управління та адміністрування і розв’язувати значущі наукові та 

технологічні проблеми в менеджменті з дотриманням норм академічної етики і 

врахуванням соціальних, етичних, економічних, екологічних та правових аспектів; 

ПРН  06. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично 

аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті 



усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; складати пропозиції щодо 

фінансування досліджень та/або проектів; 

РН 10. 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 з 

урахуванням галузевої та безпекової складової. 

 
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 

Тема 8. Форми управління безпекою підприємства 

Тема 9. Цифрова безпека та комунікація в онлайні 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 150 год. 

Кількість кредитів 5 

Форма семестрового контролю екзамен 

 


