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Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 

  

Назва навчальної 

дисципліни 

Актуальні проблеми детінізації економіки та 

управління безпекою підприємства 

 

Назва структурного 

підрозділу 

 

Кафедра менеджменту ім. І.А. Маркіної Навчально-

наукового інституту економіки, управління, права 

та інформаційних технологій 

Контактні дані 

розробників, які 

залучені до 

викладання 

Викладач: Дячков Дмитро, доктор економічних 

наук, доцент   

Контакти: ауд. 487а (навчальний корпус №4) 

e-mail: dmytro.dyachkov@pdaa.edu.ua 

тел. 066 172 23 11 

сторінка викладача: 

https://www.pdaa.edu.ua/people/dyachkov-dmytro-

volodymyrovych 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  

Спеціальність 073 Менеджмент 

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

«Англійська мова академічного спрямування», 

«Сучасні інформаційні технології в науковій 

діяльності», «Філософія науки», «Управління 

науковими  проектами» 
 

 

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 

 

Таблиця 1 

Структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

073АС_МЕН_дфд_2022;  

073АС_МЕН_дфд_2021[1] 

усього 
у тому числі 

л п с.р. 

Тема 1.  Тіньова економіка як глобальна проблема 

світового співтовариства 
16 4 2 10 

Тема 2.  Загальне і специфічне тіньової економіки в країнах 

з розвинутою і трансформаційною економікою 
18 2 2 14 

Тема 3. Методи оцінки тіньового і неформального секторів 

економіки 
16 2 4 10 

Тема 4. Вплив розвитку ринкового механізму на 

детінізацію  економіки 
18 2 2 14 

Тема 5. Теоретичні засади управління безпекою 

підприємства 
16 4 2 10 

Тема 6. Основні складові безпеки підприємства 16 4 4 8 

Тема 7. Система управління безпекою підприємства 16 4 4 8 

Тема 8.  Форми управління безпекою підприємства 16 2 2 12 

Тема 9. Цифрова безпека та комунікація в онлайні 18 2 2 14 

Усього годин  150 26 24 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2 

Форми контролю результатів навчання (Денна форма навчання : 

073АС_МЕН_дфд_2022; 073АС_МЕН_дфд_2021[1]) 

Програмні результати навчання 

Форма оцінювання 

Виконання 

вправ на 

практичних 

заняттях 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

Екзамен Тези* Разом 

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; 

22 10 8 

 

40 

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; 

10 6 4 20 

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. 

22 10 8 40 

Разом 54 26 20 10 100 
* є необов’язковими, але дають змогу отримати додаткові бали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 3 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни  (Денна форма 

навчання : 073АС_МЕН_дфд_2022; 073АС_МЕН_дфд_2021[1]) 

Назва теми 

Форми оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти  

Разом 
Виконання 

вправ на 

практичних 

заняттях 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

Тези* 

Екзамен 

Тема 1.  Тіньова економіка як 

глобальна проблема світового 

співтовариства 

6 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10* 20 

9 

Тема 2.  Загальне і специфічне 

тіньової економіки в країнах з 

розвинутою і 

трансформаційною економікою 

6 3 9 

Тема 3. Методи оцінки 

тіньового і неформального 

секторів економіки 

6 3 9 

Тема 4. Вплив розвитку 

ринкового механізму на 

детінізацію  економіки 
6 3 9 

Тема 5. Теоретичні засади 

управління безпекою 

підприємства 

6 3 9 

Тема 6. Основні складові 

безпеки підприємства 
6 3 9 

Тема 7. Система управління 

безпекою підприємства 
6 3 9 

Тема 8.  Форми управління 

безпекою підприємства 
6 3 9 

Тема 9. Цифрова безпека та 

комунікація в онлайні 
6 2 8 

Тези  

Екзамен - -  - 20 

Разом 54 26 10* 20 100 
* є необов’язковими, але дають змогу отримати додаткові бали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Політика навчальної дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: здобувач вищої освіти 

зобов’язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів 

робіт або час в системі дистанційного навчання LMS Moodle), до яких має 

бути виконано певне завдання. Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-1 бал).  

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, не дозволяються пропуски занять та запізнення з 

неповажних причин. Здобувачі освіти повинні приймати активну участь під 

час проведення занять, виконувати необхідний мінімум навчальної роботи, що 

є допуском до підсумкового контролю. Обов’язкове вимкнення мобільних 

девайсів під час відвідування занять в аудиторії. В умовах впровадження 

дистанційної форми навчання за наявності об’єктивних причин (наприклад, 

лікарняні, індивідуальний графік, знаходження на карантині тощо) та за 

узгодженням з викладачем, освоєння навчальної дисципліни здобувачами 

вищої освіти може здійснюватися самостійно, на засадах академічної 

доброчесності. При цьому щотижня здобувач вищої освіти має звітувати через 

електронну пошту або через систему дистанційного навчання LMS Moodle про 

стан виконання завдань та раз на тиждень – за графіком консультацій – 

виходити на онлайн-консультацію. 

Політика щодо академічної доброчесності: виконані завдання 

здобувачами вищої освіти мають бути їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших осіб є прикладами можливої 

академічної недоброчесності. Письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 

у межах встановлених норм. У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої 

освіти отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати його. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (у т. ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. Документи стосовно 

академічної доброчесності наведені на сторінці АКАДЕМІЧНА 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПДАУ: https://www.pdaa.edu.ua/content/akademichna-

dobrochesnist. 

Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування результатів 

навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 

Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих у 

неформальній та інформальній освіті, здобувачами вищої освіти Полтавського 

державного аграрного університету. Здобувачі можуть самостійно на 

платформах онлайн-освіти, шляхом участі у короткострокових навчальних 

програмах і проєктах (з видачею сертифіката) опановувати навчальний 

матеріал, який за змістом дозволяє набути очікувані навчальні результати 

навчальної дисципліни. 
 

Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: 

https://www.pdaa.edu.ua/content/akademichna-dobrochesnist
https://www.pdaa.edu.ua/content/akademichna-dobrochesnist
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