
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВВП 2.2.2.9 

2.2. Назва. Соціально-економічна безпека. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Карпенко Н. Г. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові 

та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового 

позиціонування. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські 

якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати 

індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Національна економічна безпека держави. Тіньова економіка та економічна 

злочинність. Сучасні загрози державного управління. Кримінальні загрози та 

криміналогічні характеристики найбільш тінізованих сфер економіки. Сутність та 

оцінка фінансової безпеки держави. Податкова політика держави, як чинник 

впливу на економічну безпеку підприємства. Економічна безпека підприємництва 

та підприємства. Правовий захист комерційної таємниці. Соціальна безпека. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Ватуля І. Д., Рибалко Л. В. Практикум з дисципліни «Соціально-

економічна безпека підприємства». Полтава : ПДАА, 2009. 85 с. 

2. Онищенко В. О., Завора Т. М., Чепурний О. В. Соціальна безпека 

регіону: теоретичні та прикладні аспекти: монографія. Полтава, ПолНТУ, 2015. 

274 с. 

3. Бережницька У. Б., Савко О. Я, Данилюк М. О. Соціально-економічна 

безпека : навч. посібник. Івано-Франківськ : Симфонія, 2016. 264 с. 

4. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: 

навч. посібник. К.: ЦУЛ. 2008. 240 с. 

5. Донець Л. І., Ващенко Н. В. Економічна безпека підприємства: навч. 

посібник. К.: ЦУЛ. 2008. 238 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування задач 

та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та домашніх 

завдань; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


