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1. Інформація про викладача 
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові: 

Фархшатова Ольга Василівна 

Науковийступінь 
(спеціальність): 

Кандидат економічних наук за спеціальністю 
08.00.04«Економіка та управління за видами економічної 

діяльності» 
Вченезвання 
(спеціальність): 

- 

Посада: Доцент кафедри психології, педагогіки та менеджменту  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6531-7875 

 

Профіль:  

e-mail: farhshatova@ukr.net 

Контактний телефон: +38(050)-70-63-064 

 

2. Інформація про курс навчальноїдисципліни 
 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 8 

Лабораторнізаняття: - 

Практичнізаняття: 10 

Самостійна робота: 102 

Курсова робота: - 

Вид контролю: Залік 

Мовавикладання: Українська 

Форма викладання: очна / дистанційна (з використанням репозитарію та 

програмного ресурсуcp.mywebinar.com) 

 

3. Інформація про доступність в мережі 
 

Профіль навчальної 

дисципліни 

https://profosvita.org/course/view.php?id=491 

Репозитарій навчальної 
дисципліни: 

Доступ надається запрошенням в індивідуальному 
порядку через профіль навчальної дисципліни 

Консультації: 11.012.2020 р. 16:00 

Підключення до конференціїcp.mywebinar.com: 
https://go.mywebinar.com/qfpx-vgqk-rbws-fxbr 

 

  

https://orcid.org/0000-0001-6531-7875
mailto:farhshatova@ukr.net
https://profosvita.org/course/view.php?id=491
https://go.mywebinar.com/qfpx-vgqk-rbws-fxbr
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4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  
що забезпечує навчальна дисципліна 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна 

«Економічна безпека діяльності підприємства»: 
- уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати потенційні загрози 

економічній безпеці підприємства  (ЗК1);  
- уміння застосовувати отриманні знання на практиці (ФК9);  

- розуміння зобов’язань щодо економічної безпеки підприємства (ФК1);  
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК6);  

- планувати та управляти часом (ФК4); 
- здатність аналізувати стан економічної безпеки на різних економічних 

рівнях (ЗК1); 
- здатність до оцінювання рівня впливу загроз на економічні системи (ФК9);  

- здатність вирішувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння 
фундаментальних основ забезпечення економічної безпеки (ЗК6); 

- здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області 

використовуючи здобуті теоретичні та науково-практичні знання (ФК 13); 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економічна безпека 
діяльності підприємства» здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 
- методики ідентифікації проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення (ПРН 4); 
- способи проектування ефективних систем управління організаціями (ПРН 

5); 
- методики планування діяльності організації в стратегічному та тактичному 

розрізах (ПРН 7); 
- способи прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність (ПРН 8); 

- методики організації та здійснення ефективні комунікації всередині 
колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 
контексті (ПРН 13). 

 
уміти: 

- самостійно діагностувати рівень економічної безпеки, проводити аналіз і 
обґрунтовувати висновки про рівень економічної безпеки підприємства 

(ПРН 1); 
- самостійно проводити ідентифікацію проблем в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення (ПРН 4); 
- проектувати системи управління організаціями, та оцінювати їх 

ефективність (ПРН 5); 
- застосовувати методики планування діяльності організації в стр атегічному 

та тактичному розрізах (ПРН 7); 
- використовувати способи прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
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вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність (ПРН 8); 

- застосовувати на практиці інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 
та кадрове забезпечення з метою проведення методики організації 
ефективних комунікацій всередині колективу, з представниками різних 
професійних груп та в міжнародному контексті (ПРН 13); 

- застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 
системи для вирішення задач управління підприємством (ПРН 13); 

 

5. Методи навчання 
 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 
наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (пр актична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  
Під час лекційних занятьвикористовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 
освіти акумулювати знання. 

Під час практичних занятьзастосовуються словесні та практичні методи 
навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 
Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена насамостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 
темами навчальної дисципліни.  

 
6. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої 
освіти знаннями за напрямом «Економічна безпека діяльності підприємства» 

та відповідними уміннями і здібностями для здійснення ефективної професійної 
діяльності за спеціальністю. 

Завданнямвивченнянавчальноїдисципліни є формування у 
здобувачіввищоїосвітикомпетентностейзазначених у пункті 4 цьогосилабусу. 

 
7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 
(пререквізити): економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, управління 

фінансово-економічною діяльністю, основи управлінського консультування, 
аудит та оцінка управлінської діяльності. 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): управління фінансово-
економічною діяльністю, менеджмент організацій. 

 
8. Структура курсу та форма контролю знань 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на самостійну 

Кількість 

годин балів 
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роботу лк. лаб. пр. СРС (max) 

Змістовий модуль 1. Загальні основи системи економічної безпеки  

1 Лекція 1 Економічна безпека: 
сутність, чинники, 

критерії. 

2    3 

Практичне 
заняття 1 

Види економічної 

безпеки. Суб’єкти 

економічної безпеки.  

  2  6 

Самостійна 

робота 1 

Критерії забезпечення 

економічної безпеки. 
Види економічної 

безпеки. Суб’єкти 
економічної безпеки. 

   20 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 2  2 26 25 

Змістовий модуль 2. Загальні поняття економічної безпеки підприємства 

 

1 Лекція 2 Поняття економічної 

безпеки підприємництва 
2    3 

Практичне 
заняття 2 

Політика і стратегія 

економічної безпеки 

підприємства 

  2  6 

Самостійна 

робота 2 

Моніторинг економічної 

безпеки підприємництва 
   14 5 

1 Практичне 

заняття 3 

Принципи системи 
економічної безпеки 

підприємництва у 

контексті зміцнення 

безпеки економіки. 

  2  6 

Самостійна 

робота 3 

Завдання економічної 

безпеки підприємництва 
у системі складових 

національної 

економічної безпеки. 

   14 5 

2 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 2  4 34 35 
Змістовий модуль 3. Поняття економічного захисту підприємства 

2 Лекція 3 Правовий захист 

комерційної таємниці 

2    3 

Практичне Правове регулювання   2  6 
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заняття 4 захисту комерційної 

таємниці. Поняття та 
ознаки комерційної 

таємниці 

Самостійна 
робота 4 

Система правового 
захисту комерційної 

таємниці 

підприємства, її 

елементи та складові. 

   18 6 

2 Лекція 4 Економічна розвідка 
(економічне 

шпигунство) 

2    3 

Практичне 
заняття 5 

Методи шпигунства 

(методи збирання 

інформації). 

  2  6 

Самостійна 
робота 5 

Система захисту 

підприємства 
   18 6 

3 Самостійна 
робота 

Підготовка до ПМК 3    6  

ПМК 3 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 3 

    10 

Всього за змістовий модуль 3 –50 год. 4  4 42 40 

Залік      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 2балів). 
Підсумковий контроль за змістовний модуль (дистанційнетестування) – 

2 модуля (ПМК 1 - 15 балів, ПМК 2 – 15 балів).  
Контроль самостійноїроботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 14балів,  СР 2 

– 14балів). 
Підсумковий контроль – залік (30балів). 
 

9. Політика курсунавчальноїдисципліни 

Політикащодовідвідування.Відвідуваннялекцій та практичнихзанять є 

обов’язковим.За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняттянараховується 
1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнароднестажування) 

навчанняможевідбуватисьдистанційноізпогодженнямвикладача, у 
цьомувипадку за відвідуваннялекційних та практичних занять 
балинараховуються за результатами тестування за темою лекції / пр актичного 

заняття.  
Політикащододедлайнів та перескладання.Роботи, 

якіздаютьсяізпорушеннямтермінів без поважних причин,оцінюються на 
нижчуоцінку (практичнезаняття – 2бали; самостійна робота – 3 бали). 

Перескладаннямодуліввідбуваєтьсяіздозволу деканату за наявностіповажних 
причин (наприклад, хвороба, міжнароднестажування). 
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Політикащодоакадемічноїдоброчесності.Усіписьмовіроботиперевіряютьс
я на наявністьплагіату і допускаються до 

захистуізкоректнимитекстовимизапозиченнями не більше 25  %. Списуванняпід 
час підсумкового контролю та залікузаборонене (в т.ч. 

ізвикористанняммобільнихпристроїв). 
Мобільніпристроїдозволяєтьсявикористовуватилишепід час он-лайнтестування. 

При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 
некоректногоподанняілюстрацій, тощо, 
здобувачівищоїосвітиотримуютьзаохочувальні бали – 0,2 бали за 

кожнупомилку. Для цьогонеобхідно на електронну адресу 
викладачанадіслатинаступнуінформацію: назва документу в 

якомузробленопомилку, сторінка та абзац (номер таблиці / номер  р исунку) де 
знаходитьсяцяпомилка, описпомилки та вірнийправопис / значення. За плагіат 

та некоректнуповедінку, у тому числізапізнення) знімаютьсяштрафнібали. За 
плагіат – 25 балів; некоректнуповедінкувід 0,2 балів до 5 баліввключно.  
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10. Система оцінюваннянавчальнихдосягнень 

Навчальнадисциплінаоцінюється за 100-бальною шкалою по видам 
навчальноїдіяльності.  

Видиробіт 
Максимальна 
кількістьбалів 

Відвідуваннялекцій і практичних занять 8 

Участь у кейсах на практичнихзаняттях 5 

Самостійна робота (оформленнярезультатівкейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 
аналізінформаційнихджерел)  

27 

Тестування за змістовними модулями 1 і 2 30 

Іспит  30 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всівидинавчальноїдіяльно
сті 

Оцінка за  

шкалою ЄКТС 

Оцінка за  

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 -64 D 
задовільно 

50 - 54 E 

35 - 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 
повторного складання 

1 - 34 F 

Незадовільно з 

обов’язковимповторни
мвивченнямдисципліни 

 

11. Методичнезабезпечення 

До методичного забезпечення навчальної дисципліни входять:  
–конспект лекцій;  

–наочні матеріали, слайди презентацій,  дидактичні роздаткові матеріали 
(схеми, діаграми, тощо), приклади розв’язання задач;  

–методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної, 
індивідуальної роботи студентів;  

–пакети тестових завдань та завдань контролю й самоконтролю знань. 

Розміщено на навчальнійплатформінавчального закладу. 
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