
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  Менеджмент  

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності       073 Менеджмент  

Галузь знань           07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти  Управління економічною безпекою підприємств ТК  

 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

10 216 4  212  84 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Економічна теорія 

2. Економіка підприємства 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Ризик-менеджмент 

2. Менеджмент і адміністрування 

 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.  Теоретичні основи управління економічною безпекою 

телекомунікаційних підприємств. 

1.  Аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

2.   Визначати та описувати характеристики компетентності організації. 

  

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1.  Оцінювання нових ринкових можливостей та формулювання 

бізнес-ідеї; 

2. Організація ефективного процесу своєї власної роботи. 

1. Розробка і обґрунтування вибору найбільш ефективних 

управлінських рішень; 

2. Навички розробки поточних і перспективних планів роботи, 
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стратегій, програм, проектів, заходів виконання завдань керівництва 

 

 
3. Аналіз операційної діяльності підприємства 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами. 

 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

 

 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Економічна 

безпека підприємства: 

зміст, сутність та 

значення 

Зміст поняття «економічна 

безпека підприємства» 

 

 

У ринкових умовах 

господарювання чітко 

визначати зміни на 

підприємстві ,які 

супроводжуються 

постійним посиленням 

конкуренції, прискореним 

розвитком технологій 

обумовлюють 

актуалізацію задачі 

виживання підприємства 

на ринку як суб’єкта 

господарювання. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Зміст та 

архітектоніка 

економічної безпеки 

підприємства. 

Існуючі зовнішні та 

внутрішні загрози 

економічної безпеки 

підприємства. 

Обирати необхідний шлях 

для подолання внутрішніх 

та зовнішніх зароз, які 

виникають. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Економічна 

безпека 

телекомунікаційного 

підприємства з 

 позицій системного 

підходу. 

Основні методи вивчення 

проблеми безпеки  на 

підприємстві. 

 

Працювати з 

методологічною 

концепцією дослідження  

різних видів систем, що 

являють  собою 

концептуальну основу 

застосування 

системного підходу, 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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конкретизуючи його 

принципи та методи. 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Принципи 

управління економічною 

безпекою 

 телекомунікаційного 

підприємства. 

Поняття, призначення та 

зміст принципів управління 

економічною безпекою. 

 

Чітко визначати та 

охарактеризовувати, що  

важливою умовою 

стабільного 

функціонування 

підприємства 

телекомунікації є його 

захищеність від 

несанкціонованого 

втручання в 

його структуру і діяльність 

як ззовні, так і з середини. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Методологічні 

аспекти управління 

економічною безпекою 

телекомунікаційних 

підприємств 

 Зміст процесу управління 

економічною безпекою 

телекомунікаційного 

підприємства. 

 

Своєчасно  приймати  

адекватні  управлінські  

рішеня. 

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Управління 

економічною безпекою 

телекомунікаційних 

 підприємств. 

Поняття процесу управління 

економічною безпекою 

телекомунікаційного 

підприємства. 

 

Розуміти, що  сукупність 

взаємопов'язаних процесів 

планування, організації, 

мотивації та контролю - 

забезпечують захист 

його економічних інтересів 

та стабільне 

функціонування. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Механізм 

управління економічною 

безпекою 

телекомунікаційних 

підприємств 

Механізм управління 

економічною безпекою 

телекомунікаційного 

підприємства. 

безпеки. 

 

Чітко визначати концепцію 

економічної безпеки, мету 

формування комплексної 

системи забезпечення 

економічної безпеки та  

завдання 

функціонування системи 

забезпечення економічної 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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безпеки. 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Напрями 

удосконалення системи 

управління економічною 

 безпекою 

телекомунікаційних 

підприємств. 

Особливості економічного 

розвитку вітчизняної 

економіки. 

 

 

Проаналізувати та 

зрозуміти ,що  ключовим 

завданням реформи є 

максимальна адаптація 

галузі до європейських 

стандартів. 

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Організаційно-

методологічні засади 

адаптивної системи 

 захисту економічної 

безпеки 

телекомунікаційного 

 підприємства. 

Організаційно-методологічні 

засади адаптивної системи 

 захисту економічної безпеки 

телекомунікаційного 

 підприємства. 

Обирати необхідний шлях 

для подолання внутрішніх 

та зовнішніх зароз, які 

виникають. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

      

Самостійна 

робота 

Тема 1 Економічна 

безпека як система  

 Тема 2 Система 

управління економічною 

безпекою  

Тема 3 Поняття, 

призначення та зміст 

принципів управління 

економічною 

безпекою. 

Тема 4 Система 

ключових принципів 

управління економічною 

безпекою 

телекомунікаційного 

підприємства 

Тема 5  Роль та значення 

телекомунікаційних 

підприємств в розвитку 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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економіки України.  

Тема 6 Система 

ключових принципів 

управління економічною 

безпекою 

телекомунікаційного 

підприємства 

Тема 7 Зміст процесу 

управління економічною 

безпекою 

телекомунікаційного 

підприємства. 

Тема 8 Модель 

прогнозування 

банкрутства 

підприємства 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Англійська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика: навч. посіб.  Київ: ЦУЛ, 2013. 

Сисоліна Н. П. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / Кіровоград: КНТУ, 2014. 

Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy. URL: http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41589.pdf 

Hudson, W. Economic Security for All: How To End Poverty In The United States. URL: http://shults.org/wadehudson/esfa/ 

Making project management indispensable for business results [Electronic resource]. – Access mode : http://www.pmi.org/. 

Project Management Institute [Electronic resource]. – Access mode : http://www.pmi.ru/. 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Project,OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel. 

 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41589.pdf
http://shults.org/wadehudson/esfa/
http://www.pmi.org/
http://www.pmi.ru/

