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А
Мета і задачі дисципліни
Осмислення та засвоєння магістрами сучасних тенденцій та проблем
економічного розвитку підприємства, економічної безпеки бізнесу.
Засвоєння системи теоретичних знань і практичних вмінь та навичок щодо
використання методичного апарату та інструментарію економічної
діагностики для визначення економічної безпеки бізнесу.
Підготовка кваліфікованих спеціалістів, здатних оцінювати сучасний стан
бізнесу, проводити науково обґрунтовані дослідження та прогнозувати
економічну безпеку бізнесу, держави.
B
Тематика дисципліни
1. Предмет і завдання дисципліни “Економічна безпека бізнесу», загальні
положення сутності ЕБ.
2. Механізм забезпечення, критерії та порогові показники економічної
безпеки бізнесу.
3. Стратегія економічної безпеки бізнесу.
4. Економічні пріоритети економіки України, реформування економіки та
економічної безпеки бізнесу.
5. Показники і критерії економічної безпеки бізнесу, рівні економічної
безпеки.
6. Економічна безпека та державне регулювання економіки.
7. Державна економічна політика.
8. Теорії економічної рівноваги та економічних криз, причини економічних
криз.
9. Маркетингові дослідження ЕБ бізнесу.
10. Інвестиційна-інноваційна безпека бізнесу.
11. Національна концепція економічної безпеки бізнесу.
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні заняття
методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
розрахунково-графічна робота, екзамен
D
Компетентності
Загальні
ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та
встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами
Фахові

E

СК5. Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та
демографічного розвитку.
СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного
розвитку суб’єктів господарювання.
СК18. Здатність оцінювати рівень економічної безпеки бізнесу,
обстежувати динаміку ринкової кон’юнктури й узагальнювати розвиток
ситуацій з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
СК19. Здатність визначати тренд конкурентоспроможного розвитку
підприємства, обґрунтовувати параметри окремих напрямків розвитку,
опрацьовувати економічні характеристики альтернативних шляхів їх
реалізації.
Основні результати навчання

РН17. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науковопрактичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на
складові.
РН19. Проводити дослідження розвитку соціально-економічних систем та
презентувати отримані результати.
РН22. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і
аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю.
РН27. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання.
РН28. Оцінювати можливі ризики,
соціально-економічні наслідки
управлінських рішень.
РН29. Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування
ефективних стратегій в економічній діяльності.
РН36. Встановлювати економічні зв’язки між елементами системи
управління
підприємством,
володіти
технологіями
інтегрованого
управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками
підприємства
РН41. Вміти застосовувати інструменти аналітичного забезпечення
сучасних систем управління з урахуванням особливостей функціонування
та розвитку суб’єктів господарювання в умовах невизначеності.

