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1. Мета опанування дисципліни: формування системи фундаментальних 
знань з економічної безпеки, засвоєння теоретичних, методологічних засад 
економічної безпеки, ключових критеріїв, оцінки її рівня та способів 
забезпечення економічної безпеки держави, регіону, підприємства. 
 
2. Завдання: формування розуміння змісту поняття «безпека» на різних рівнях 
економіки; формування уявлення та розуміння основних джерел та видів 
загроз економічній безпеці;  набуття студентами навичок попередження або 
мінімізації впливу загроз економічної безпеки; формування уявлення та 
розуміння основних методологічних засад економічної безпеки, ключових 
критеріїв, оцінки її рівня та способів забезпечення економічної безпеки 
держави, регіону, підприємства. 
 
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 
 
знання і розуміння: 

теоретичних та методологічних засад економічної безпеки на різних 
рівнях; 

ключових критеріїв оцінки рівня економічної безпеки; 
змісту поняття «безпека» на різних рівнях економіки; 
основних джерел та видів загроз економічній безпеці на рівні держави, 

регіону, підприємства; 
розуміння механізму забезпечення економічної безпеки держави, 

регіону, підприємства. 
застосування знань і розумінь: 

уміння здійснювати оцінку рівня економічної безпеки держави, регіону, 
підприємства за різними їх складовими; 

уміння проводити оцінювання характеру та рівня загроз економічним 
інтересам України, регіону, підприємству; 



уміння розробляти обґрунтовані напрями та заходи із забезпечення 
належного рівня економічної безпеки держави, регіонів, конкретного 
українського підприємства; 

уміння готувати рекомендації, пропозиції до проектів зовнішньо- та 
внутрішньополітичних стратегій України, спрямованих на адекватну 
відповідь реальним та потенційним загрозам економічній безпеці України 
 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Основи економічної безпеки держави, регіонів 
Тема 1. Сутність економічної безпеки 
Тема 2. Національні інтереси та загрози національній економічній безпеці 
Тема 3. Складові національної економічної безпеки 
Тема 4. Проблеми та сучасні механізми забезпечення економічної безпеки 
України  
Тема 5. Регіональна компонента забезпечення національної економічної 
безпеки: сутність і основні чинники економічної безпеки регіону 
 
Змістовий модуль 2. Основи економічної безпеки організацій 
Тема 6. Загальні теоретичні положення економічної безпеки підприємства 
Тема 7. Загрози економічній безпеці підприємств 
Тема 8. Економічні злочини, які впливають на стан економічної безпеки 
підприємництва 
Тема 9. Функціональні складові організації економічної безпеки підприємства 
Тема 10. Методичні підходи до оцінки та аналізу економічної безпеки 
підприємства 
Тема 11. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 
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