ІНФОРМАЦІЯ
кафедри Економічної теорії
Факультету економіки і управління
про перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти,
що пропонуються кафедрою для внесення до університетського каталогу
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назва
дисципліни

19
20
21
22

Економічна теорія
Національна економіка
Макро і мікроекономіка
Громадянське суспільство
Історія політичних та економічних вчень
Історія економіки та економічної думки
Основи економіки знань
Національна та регіональна економіка
Екологічна економіка
Міжнародна економіка та міжнародна безпека
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
Основи національної безпеки
Політика та стратегія національної безпеки
Міжнародні стандарти безпеки підприємств
Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансовоекономічної безпеки
Організація та управління майновою безпекою
підприємства
Майнова стратегія підприємства
Комерційна розвідка та внутрішня безпека
підприємства
Аналітична розвідка
Тіньова економіка та економічна безпека
Діагностика економічної безпеки бізнесу
Економічна діагностика діяльності підприємства

23
24

Глобальна економіка
Публічне управління та адміністрування

12
13
14
15
16
17
18

Завідувач кафедри Економічної теорії

Рівень вищої
освіти
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
магістр
магістр

Л.С. Любохинець

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається
дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання.Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло
демонструвати здатність до абстрактного мислення; застосовувати аналіз і синтез для виявлення
ключових характеристик економічних систем та соціально відповідальної поведінки їх суб’єктів;
володіти основами аналізу процесів реалізації економічної політики держави та функціонування
світового господарства на рівні базових категорій; пояснювати механізм дії економічних законів;
розраховувати основні показники економічного розвитку; аналізувати динамічні зміни інфляції,
безробіття, циклічності; характеризувати події економічного життя держави і давати їм соціальноекономічну оцінку.
Зміст навчальної дисципліни. Економічні категорії та економічні закони. Економічна система
громадянського суспільства. Форми організації суспільного виробництва. Відносини власності. Гроші і
грошова система. Капітал і наймана праця. Ринкова економіка. Підприємство та підприємництво.
Витрати виробництва, прибуток. Галузеві особливості виробництва. Доходи, їх джерела та розподіл.
Зайнятість, соціальна політика та соціальна відповідальність. Держава, її економічні функції. Суспільне
відтворення та економічні цикли. Господарський механізм в системі суспільного відтворення. Світове
господарство та глобальні проблеми сучасності.
Пререквізити: громадянське суспільство
Кореквізити: макроекономіка, мікроекономіка,економіка підприємства
Запланована навчальна діяльність: лекції 36 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 66 год.,
разом 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди);
практичні заняття (з використанням ситуацій вправ, кейсів, дискусій), самостійна робота (індивідуальне
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю залік
Навчальні ресурси:
1. Економічна теорія: Політекономія : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2007. –
615с.
2. Економічна теорія: Політекономія : Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 206с
3. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посібник. - К.: Видавництво Ліра-К, 2014. - 240 с
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Мейш А.В.,
кандидат економічних наук, доцент Бушовська Л.Б.
кандидат економічних наук, доцент Мороз С.В.

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти
основами аналізу результативності функціонування національної економіки; уміти визначати основні
індикатори розвитку ринку та його структурних елементів; застосовувати аналіз і синтез для виявлення
ключових характеристик економічних систем; характеризувати взаємозв’язок окремих складових
національного господарства; аналізувати потенціал реальної економіки та інституційні чинники
розвитку; оцінювати політику економічного зростання, сталого розвитку, інституційні форми інтеграції
національної економіки у світове господарство.
Зміст навчальної дисципліни. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.
Економічний потенціал національної економіки. Інфраструктура національної економіки. Державність та
державне управління національної економіки. Структурна перебудова національної економіки. Сталий
розвиток та економічне зростання. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Теорії
суспільного добробуту. Національна економіка та економічна безпека.
Пререквізити: громадянське суспільство, макроекономіка, мікроекономіка
Кореквізити: міжнародна економіка, міжнародний менеджмент,
Запланована навчальна діяльність: лекції 36 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 66 год.,
разом 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних
методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, рішення задач,
ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Гринів Л.С. Національна економіка : навч. посібник / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів : «Магнолія
2006», 2009. – 464с.
2. Національна економіка : навч. посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т.М. Попович. – К.
: Знання, 2011 – 464с.
3. Савченко В.Ф. Національна економіка : навч. посібник. / В.Ф. Савченко. – К . : Знання, 2011. – 309с.
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С.,
кандидат економічних наук, доцент Мейш А.В.

МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІКА
Тип дисципліни
Рівень вищої освіти
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається
дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло
використовувати понятійний апарат та володіти методологією визначення основних показників
динаміки та сталого розвитку економічної системи; застосовувати аналіз і синтез для виявлення
ключових характеристик економічних систем та особливостей поведінки їх суб’єктів; розраховувати
сукупний, середній і граничний продукт фірми, умову мінімізації витрат та максимізації прибутку,
прибуток конкурентної фірми, чистої монополії та монополістичної конкуренції, умови граничності
функціонування фірми та припинення виробництва фірмою; характеризувати динаміку змін інфляції,
безробіття, циклічних коливань; аналізувати і давати оцінку ефективності використання інструментів
економічної політики держави.
Зміст навчальної дисципліни. Моделі попиту та пропозиції на мікро- та макроекономічному рівнях.
Теорії поведінки споживачів. Мікроекономічні моделі підприємства та теорії витрат виробництва.
Моделі функціонування підприємства на ринках досконалої та недосконалої конкуренції. Особливості
господарювання в умовах монополістичного ринку, олігополії, ринку монополістичної конкуренції.
Макроекономічні показники системи національних рахунків. Моделі макроекономічної рівноваги.
Функціонування національної економіки в умовах макроекономічної нестабільності та циклічності
розвитку. Монетарна та фіскальна макроекономічна політики. Моделі економічного зростання та
економічної динаміки.
Пререквізити: економічна теорія
Кореквізити: економіка підприємства, фінанси підприємства
Запланована навчальна діяльність: лекції 36 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 66 год.,
разом 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних
методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, рішення задач,
ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Аналітична економіка. Макроекономіка і мікроекономіка. У 2-х книгах. Книга 1 / за ред.
С.Панчишена, П. Островерха, І. Грабинської – К. : Видавництво «Апріорі», 2017. – 568с.
2. Канцір І.А., Кліпкова О.І., Іванець Л.В. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики. Навч. посібник. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011. – 443с.
3. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / за ред.. В.М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 134с.
4. Економічна теорія. Макроекономіка : підручник / за ред.. В.М. Тарасевича. – К.: Знання, 2012. – 206с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С., кандидат економічних наук, доцент

Мейш

А.В.,

кандидат

економічних

наук,

доцент

Мороз

С.В.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Обов’язкова
Перший (бакалаврський)
Українська
Четвертий
4,0
Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства; уміти визначати ефективність
партнерських відносин органів державної влади, місцевого самоврядування і громадських організацій;
характеризувати роль організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку
країни; оцінювати результативність та ефективність сталого розвитку громадянського суспільства в
умовах соціально-економічних змін; визначати переваги та недоліки інститутів громадянського
суспільства, їх роль у політичній системі та в житті суспільства в цілому
Зміст навчальної дисципліни. Еволюція громадянського суспільства та етапи його формування. Теорії
громадянського суспільства. Моделі громадянського суспільства. Державність та громадянське
суспільство. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Теорії суспільного добробуту.
Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств. Соціалізація громадянського
суспільства. Інтелектуальна активність у громадянському суспільстві. Проблеми функціонування
громадянського суспільства у контексті глобальних проблем сучасності.
Запланована навчальна діяльність: лекцій – 18 год., практичні заняття – 18 год., самостійна робота –
84 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних
методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, рішення задач,
ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів індивідуального
завдання; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства : навч. посіб. / за ред. Ю. П. Сурміна, А. М. Михненка ; авт. кол.: Сурмін Ю.П., Михненко А.М., Крушельницька Т.П. та ін. – К. : НАДУ,
2011. – 388 с.
2. Громадянське суспільство: історія та сучасність / за ред. Т. В. Розової. – Одеса : Юрид. л-ра, 2010. – 342 с.
3. Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку : монографія / Г. Ю.
Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 536с.
4. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів /
В.М. Яблонський, О.М. Балакірєва, Т.В. Бєльська [та ін.]; за ред. О.А. Корнієвського. – К., НІСД, 2016. – 72 с
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С., кандидат економічних наук, доцент
Мейш А.В.

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: аналізувати
закономірності функціонування економічних систем з позицій різних наукових концепцій; пояснювати
соціально-економічні явища з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння
основних напрямів розвитку економічної та політичної думки; відтворювати культурні та наукові
цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері; характеризувати
події економічного життя держави і давати їм соціально-економічну оцінку з точки зору різних
політичних та економічних концепцій сучасності.
Зміст навчальної дисципліни. Економічна думка та становлення політичних поглядів Стародавнього
Сходу і Античного світу. Політико-економічні вчення епохи середньовіччя. Теорії меркантилістів та
політичні вчення Західної Європи XV-XVII ст. Становлення та розвиток теорії меркантилізму. Класична
школа політичної економії та політико-правові вчення західноєвропейського просвітництва. Еволюція
класичної політекономії у першій половині XIX ст. Завершення класичної традиції. Соціалістична
економічна теорія та її еволюція. Становлення та розвиток ліберально-демократичного світогляду про
державу і право. Виникнення німецької історичної школи. Маржиналізм. Становлення неокласичної
традиції в економічній теорії. Кейнсіанство та його еволюція. Еволюція неокласичних ідей. Нелібералізм
і монетаризм Теорії інституціоналізму, добробуту та економічних трансформації
Пререквізити: економічна теорія, політична економія
Кореквізити: макроекономіка, мікроекономіка, політологія, громадянське суспільство
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди);
практичні заняття (з використанням ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, презентація результатів
індивідуального завдання; тестування.
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Любохинець Л.С. Історія політичних та економічних вчень : навч.посіб. / Л.С. Любохинець, В.М.
Шавкун, Л.М. Бабич – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 294с.
2. Ковальчук В.М., Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посібник. / В.М. Ковальчук, Лі Цзе
Гао, Л.А. Останкова.– К. : Центр учбової літератури, 2011. – 524с.
3. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки : сучасні економічні теорії : навч.посібник –
К. : Центр учбової літератури, 2012. – 288с.
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=G.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С., кандидат економічних наук, старший
викладач Цвігун Т.В.

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: аналізувати
закономірності виникнення і розвитку економічних поглядів та концепцій функціонування економічних
систем; пояснювати соціально-економічні явища з погляду фундаментальних принципів і знань на основі
розуміння основних напрямів розвитку економічної думки; аналізувати економічні ситуації з позицій
різних наукових концепцій; характеризувати події економічного життя держави і давати їм соціальноекономічну оцінку з точки зору різних економічних концепцій сучасності.
Зміст навчальної дисципліни. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх
цивілізацій. Господарський розвиток та економічна думка періоду формування світових цивілізацій.
Господарство та економічна думка європейської цивілізації в період середньовіччя. Формування
передумов ринкової економіки в європейських країнах. Становлення та розвиток теорії меркантилізму.
Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав. Класична школа
політичної економії. Еволюція класичної політекономії у першій половині XIX ст. Завершення класичної
традиції. Німецька історична школа. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період
монополістичної конкуренції. Маржиналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Еволюція неокласичних
ідей. Нелібералізм і монетаризм Теорії інституціоналізму, добробуту та економічних трансформації
Пререквізити: економічна теорія, політична економія
Кореквізити: макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, фінанси, міжнародні економічні
відносини
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди);
практичні заняття (з використанням ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, презентація результатів
індивідуального завдання; тестування.
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Любохинець Л.С. Історія політичних та економічних вчень : навч.посіб. / Л.С. Любохинець, В.М. Шавкун, Л.М. Бабич – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 294с.
2. Ковальчук В.М., Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посібник. / В.М. Ковальчук, Лі Цзе
Гао, Л.А. Останкова.– К. : Центр учбової літератури, 2011. – 524с.
3. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки : сучасні економічні теорії : навч.посібник –
К. : Центр учбової літератури, 2012. – 288с.

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=G.
6. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач:

кандидат

економічних

наук,

старший

викладач

Цвігун

Т.В.

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло
застосовувати аналіз і синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем;
досліджувати тенденції та закономірності функціонування економіки знань; застосовувати на
практиці основні положення концепції управління знаннями; давати оцінку економічним
процесам національної економіки; визначати шляхи підвищення ефективності наукомісткого
виробництва, джерела фінансування економіки знань; пояснювати роль освіти і науки у системі
економіки знань; аналізувати і оцінювати ефективність використання інструментів економічної
політики держави щодо регулювання економіки знань.
Зміст навчальної дисципліни Теоретичні засади формування економіки знань.
Інтелектуальний потенціал як основний чинник розвитку економіки. Інтелектуальна власність
та методи її оцінки. Наука в системі економіки знань. Економічна ефективність наукових
досліджень. Управління знаннями — менеджмент знань. Державне регулювання економіки
знань. Становлення і розвиток економки знань в Україні.
Пререквізити: економічна теорія, макроекономіка
Кореквізити: менеджмент, національна економіка, регіональна економіка, управління персоналом
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання,
наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів,
ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Федулова Л. І. Економіка знань : підручник / Л.І. Федулова. – К. : , 2009. – 600 с.
2. Глухов В.В. Экономика знаний / В.В.Глухов, С.Б.Коробко, Т.В.Маринина. – СПб.: Питер,
2003. – 286 с.
3. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / За заг. ред. А.П.Гальчинського,
С.В.Льовочкіна, В.П.Семиноженка. – К.: ХФ НІСД, 2004. – 261 с.
4.
5.

Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Бушовська Л.Б.

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти
основами аналізу результативності функціонування національної економіки; уміти визначати основні
індикатори розвитку ринку та його структурних елементів; застосовувати аналіз і синтез для виявлення
ключових характеристик економічних систем; володіти методами аналізу та оцінювання ефективності
соціально-економічного розвитку країни та регіонів; характеризувати взаємозв’язок окремих складових
національного господарства; аналізувати потенціал реальної економіки та інституційні чинники
розвитку, особливості регіональних відмінностей національної економіки, соціальні, екологічні та
зовнішньоекономічні наслідки функціонування національної та регіональної економіки; оцінювати
політику економічного зростання, сталого розвитку, інституційні форми інтеграції національної
економіки у світове господарство.
Зміст навчальної дисципліни. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.
Економічний потенціал національної економіки. Наукові методи розміщення виробництва.
Закономірності та принципи розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.
Економічне районування та територіальна організація господарства. Регіони у системі територіального
поділу праці. Державна регіональна економічна політика та механізм її реалізації. Господарський
комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Сталий розвиток та економічне
зростання. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Національна економіка та
економічна безпека. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.
Пререквізити: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка
Кореквізити: міжнародна економіка, основи національної безпеки, міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів комп’ютерного моделювання,
наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів,
ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 464с.
2. Димченко О.В. Регіональна економіка: Навч. посібн. [Текст]/О.В. Димченко - Харьків: ХНАМГ, 2010
- 221 с.
3. Національна економіка: навч. посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т.М. Попович. –
К.: Знання,2011 – 464с.
4. Регіональна економіка: Навч. посіб. / В.В. Буряковський, О.М. Грабчук. - Суми: ТОВ «ТД «Папірус».
– 2011. - 352 с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі:

кандидат

економічних

наук,

доцент.

Мейш

А.В.

ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА
Назва дисципліни

Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: проводити
аналіз та оцінку сучасного стану використання природних ресурсів; розробляти основні шляхи та
заходи вирішення еколого-економічних проблем водокористування та водовідведення; оцінювати
сучасний стан і масштаби впливу антропогенного фактора на навколишнє середовище й окреслювати
перспективні шляхи оздоровлення екологічної обстановки; визначати й аналізувати основні показники
й індикатори сталого розвитку; визначати, економічну та соціальну ефективність впровадження
природоохоронних заходів; здійснювати оцінку збитків від забруднення довкілля та розмірів їх
відшкодування; проводити економічну оцінку ефективності переробки відходів та визначати її вплив на
конкурентоспроможність підприємства.
Зміст навчальної дисципліни. Поняття та методологія екологічної економіки. Концепція сталого
розвитку суспільства. Зовнішні ефекти. Природні ресурси та їх економічна оцінка. Розрахунок збитків за
забруднення довкілля. Соціально-економічна ефективність природоохоронних заходів. Витрати
виробництва. Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного виробництва.
Економічне обґрунтування природоохоронних заходів.
Пререквізити: безпека життєдіяльності, мікроекономіка
Кореквізити: національна економіка, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів комп’ютерного моделювання,
наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів,
ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Екологічний менеджмент: навч. посібник / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. - К.: Знання,
2013. – 366 с.
2. Мельник Л. Г. Екологічна економіка: підручник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2014. – 367с.
3. Пахомова Н., Рихтер К., Эндрес А. Экологический менеджмент. Практикум. – СПб.: Питер, 2012. –
352 с.
4. Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування: курс лекцій. Практикум:
навчальний посібник / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. - Суми: ВТД “Університетська
книга”, 2015. - 326 с.
5. Шмандій В. М. Управління природоохоронною діяльністю / В.М. Шмандій О.І., Солошич. - К.:
ЦНЛ, 2012. - 296 с.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Мороз С.В.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти
законами, закономірностями функціонування світового господарства, ключовими принципами та
передумовами формування міжнародної безпеки; уміти пояснювати тенденції, умови й фактори
розвитку міжнародних економічних відносин та їх вплив на безпеку держави; аналізувати сучасний стан
світової економіки та місце у ній міжнародного поділу праці, міжнародної торгівлі, руху капіталів та
робочої сили; розуміти особливості сучасних загроз та викликів міжнародній безпеці та існуючі підходи
до протидії; вибудовувати перспективні сценарії розвитку регіональних систем безпеки з урахуванням
існуючих тенденцій та закономірностей; характеризувати стан економіки України та її місце на світових
ринках товарів, послуг, капіталів, робочої сили; знати пріоритети зовнішньополітичного курсу України
щодо посилення безпеки на регіональному та глобальному рівнях; оцінювати напрямки взаємодії
України з міжнародними регіональними організаціями та окремими державами з питань посилення
безпеки та протидії загрозам безпеці.
Зміст навчальної дисципліни. Міжнародна економічна система. Міжнародна економічна діяльність.
Світовий ринок товарів та послуг. Світовий фінансовий ринок. Прямі інвестиції та міжнародне
виробництво. Міжнародний кредит. Міжнародна трудова міграція. Світова валютна система.
Міжнародна регіональна інтеграція. Сутність безпеки у сучасних міжнародних відносинах. Роль
міжнародних організацій в формуванні та трансформації системи міжнародної безпеки. Інтеграція
України в світову економіку та її співробітництво в сфері безпеки.
Пререквізити: політекономія, макроекономіка, національна та регіональна економіка
Кореквізити:основи національна безпеки, економічна безпека
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди);
практичні заняття (з використанням ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Бартош, А. А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения международной
безопасности : учеб. пособие / А. А. Бартош. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 247 с.
2. Білоцерківець В.В. Міжнародна економіка / В.В. Білоцерківець. – К.: Знання, 2012 – 510с.
3. Господарик Ю.П. Международная экономическая безопасность / Ю.П. Господарик, М.В.
Пашковская. – МФПУ «Синергия», 2018. – 416с. 36с.
4. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, О. В.
Захарченко, Є. В. Кравченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 330 c.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Танасієнко Н.П., кандидат економічних наук, доцент
Поплавська О.В.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається
дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти
понятійним та категорійним апаратом міжнародних відносин; уміти пояснювати актуальні процеси у
сфері міжнародних відносин; аналізувати суспільно-політичні, соціокультурні, економічні та інші
проблеми внутрішньої політики держави, міжнародних відносин та міжнародної інтеграції;
прогнозувати майбутні стани та ситуації в міжнародному середовищі; обґрунтовувати економічні
рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію; характеризувати пріоритети співпраці України з іншими
державами та міжнародними організаціями.
Зміст навчальної дисципліни. Теоретичні основи міжнародних відносин. Система міжнародних
відносин. Види та форми міжнародних відносин. Держава як суб’єкт міжнародних відносин. Міжнародні
організації в системі регулювання міжнародних відносин. Транснаціональні корпорації у системі
сучасних міжнародних відносин. Міжнародні комунікації. Міжнародні конфлікти і шляхи їх
урегулювання. Дипломатія як засіб регулювання міжнародних відносин. Міжнародна безпека.
Міжнародне співробітництво. Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах. Регіональні інтеграційні
угруповання. Глобальні процеси сучасності. Україна в сучасних міжнародних відносинах.
Пререквізити: політекономія, макроекономіка, національна та регіональна економіка
Кореквізити:основи національна безпеки, економічна безпека
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди);
практичні заняття (з використанням ситуацій, вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: підруч. / М. З. Мальський, М. М. Мацях; МОНУ;
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, ф-т міжнарод. відносин.. – К.: Знання, 2011. – 406 с.
2. Шепелєв М. А. Теорія міжнародних відносин: підруч. / М. А. Шепелєв. – К.: Вища шк., 2004. – 622с
3. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид.,
доповн. та виправл. – Л.: Новий світ, 2007. – 360 с.
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Танасієнко Н.П., кандидат економічних наук, доцент
Поплавська О.В.

ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: здійснювати
теоретичний моніторинг рівня забезпечення національної безпеки в тій чи іншій сфері життєдіяльності;
використовувати понятійно-категорійний апарат щодо аналізу політичної, економічної, інформаційної,
воєнної, екологічної та інших сфер національної безпеки; визначати ступінь впливу чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища на різноманітні сфери суспільного буття, що впливають на
національну безпеку; вміти розробляти практичні рекомендації щодо підвищення ефективності
діяльності системи забезпечення національної безпеки та її окремих ланок; уміти пояснювати базові
концепції національної безпеки і давати оцінку ефективності використання інструментів економічної
політики держави щодо забезпечення національної безпеки.
Зміст навчальної дисципліни. Загальна теорія національної безпеки. Організаційно-правове
регулювання забезпечення безпеки України. Інститути забезпечення національної безпеки та основи їх
управління. Система інтересів національної безпеки. Сфери національної безпеки. Основні загрози та
шляхи забезпечення національної безпеки України. Концепції національної безпеки в сучасному світі.
Державна політика з питань національної безпеки у відповідних сферах. Недержавне забезпечення
національної безпеки України. Моніторинг сфер впливу на національну безпеку та систематичне
спостереження за станом і проявами міжнародного та інших видів тероризму. Контроль за здійсненням
заходів щодо забезпечення національної безпеки держави.
Пререквізити: макроекономіка, національна та регіональна економіка, міжнародна економіка та
міжнародна безпека
Кореквізити: економічна безпека, інформаційна безпека, комерційна розвідка та внутрішня безпека
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних
методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, рішення задач,
ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Горбулін В.П.,Качинський А.Б. Засади національної безпеки України: підручник / В.П. Горбулін,
А.Б. Качинський; Інститут проблем національної безпеки. - Київ : Інтертехнологія, 2009. – 272с.
2. Ліпкан В.А.. Національна безпека України: навч. посіб. - Київ : Кондор, 2008. – 552 с.
3. Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вавринчук М.П. Національна безпека України: теорія і практика: навч.
посібник /Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вавринчук. - Київ : Кондор, 2007. – 616 с.
4. Сухоруков А.І., Мошенський С.З., Петрук О.М. Національна економічна безпека: навч. посібник / А.І.
Сухоруков, С.З. Мошенський, О.М. Петрук; за ред. А.І. Сухорукова. - Житомир : Рута, 2010. –384 с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С., кандидат економічних наук, доцент
Поплавська О.В.

ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: аналізувати
ключові тенденції розвитку глобальної та регіональних систем безпеки; використовувати понятійнокатегорійний апарат щодо аналізу політичної, економічної, інформаційної, воєнної, екологічної та ін.
сфер національної безпеки; визначати ступінь впливу чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища на різноманітні сфери суспільного буття, що впливають на національну безпеку; уміти
пояснювати базові концепції національної безпеки і давати оцінку ефективності використання
інструментів економічної політики держави щодо забезпечення національної безпеки; управляти
процесами вироблення та реалізації публічної політики національної безпеки на міжнародному,
національному, регіональному та місцевому рівнях; виявляти та досліджувати проблеми стратегічного
управління у сфері національної безпеки
Зміст навчальної дисципліни. Політична безпека держави. Стратегія національної безпеки. Зовнішня
політика та національна безпека. Регіоналізація безпекової політики України. Система інтересів
національної безпеки. Сфери національної безпеки. Основні загрози та шляхи забезпечення національної
безпеки. Політичне врегулювання конфліктів. Концепції національної безпеки в сучасному світі.
Політичні ризики та їх урахування у політичній безпеці держави. Державна політика з питань
національної безпеки у відповідних сферах. Недержавне забезпечення національної безпеки. Стратегічне
управління у сфері національної безпеки. Геополітична безпека України.
Пререквізити: національна та регіональна економіка, міжнародна економіка та міжнародна безпека ,
Кореквізити: економічна безпека, інформаційна безпека, комерційна розвідка та внутрішня безпека
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних
методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, рішення задач,
ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування), захист курсової роботи.
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Глобальна та національна безпека [текст]: підручник / [В.І.Абрамов, Г.П.Ситник, В.Ф.Смолянюк]; за
заг. ред. Г.П.Ситника. – К.: НАДУ, 2016. – 784 с.
2. Горбулін В.П.,Качинський А.Б. Засади національної безпеки України: підручник / В.П. Горбулін,
А.Б. Качинський; Інститут проблем національної безпеки. - Київ : Інтертехнологія, 2009. – 272с.
3. Ситник Г.П. Геополітичний аналіз та прогнозування: навч.посіб: у 2 ч. / [Г.П. Ситник, В.Ф.
Смолянюк, М.М. Шевченко]; за заг.ред.Г.П.Ситника. – К.: НАДУ, 2014. – Ч.1. 152 с.
4. Горбулін В.П. Системно-концептуальні стратегії національної безпеки України / В.П.Горбулін,
А.Б.Качинський. – К.: ДП “НВЦ “Євроатлантикінформ” , 2017. – 592 с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С., кандидат економічних наук, доцент
Поплавська
О.В.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти
понятійним та категорійним апаратом міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств;
використовувати основні підходи до впровадження та застосування принципів міжнародних стандартів
забезпечення безпеки підприємств; застосовувати методи впровадження міжнародних стандартів
забезпечення безпеки підприємств; бути здатним до визначення особливостей діяльності підрозділів
підприємства щодо забезпечення дотримання стандартів економічної безпеки підприємства; оцінювати
вірогідність шахрайських дій на основі показників діяльності підприємства.
Зміст навчальної дисципліни. Теоретичні основи стандартизації безпеки підприємства. Типологія
стандартів щодо забезпечення безпеки підприємства. Діяльність міжнародних організацій у сфері
стандартизації. Основні положення стандартів у сфері інтелектуальної власності. Аналіз вимог щодо
дотримання міжнародних стандартів фінансової звітності. Міжнародні стандарти безпеки та оцінювання
персоналу підприємства. Особливості впровадження міжнародних та регіональних стандартів
менеджменту якості на підприємствах. Захист інформаційного середовища підприємств відповідно до
міжнародних стандартів.
Пререквізити: мікроекономіка, економіка підприємств, міжнародна економіка та міжнародна безпека,
правове забезпечення суб’єктів господарювання
Кореквізити: економічна безпека, інформаційна безпека, комерційна розвідка та внутрішня безпека
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди);
практичні заняття (з використанням ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання; письмове опитування (тестування)
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Сазонець І.Л. Міжнародні стандарти безпеки підприємств : навч.посіб. / І.Л. Сазонець. – Рівне:
Обереги, 2015. – 352с.
2. Балацький Є.О. Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств : конспект лекцій / Є.О.
Балацький, О.П. Мартиненко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 86с.
3. Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти:
монографія / О.І. Вівчар. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – 474 с.
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Танасієнко Н.П.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти
досліджувати теоретичні і організаційно-правові основи інформаційно-аналітичної діяльності щодо
забезпечення фінансово-економічної безпеки; оцінити можливі економічні ризики, складати і
обґрунтовувати прогнози динаміки розвитку основних загроз фінансово-економічній безпеці;
застосовувати сучасні інформаційні технології та системи інформаційно-аналітичної діяльності щодо
забезпечення фінансово-економічної безпеки; визначати засоби для обробки фінансової, бухгалтерської
та іншої економічної інформації; аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу
інформацію, що міститься в обліково-звітній документації, використовувати отримані відомості для
прийняття рішень щодо запобігання, локалізації та нейтралізації загроз фінансово-економічній безпеці.
Зміст навчальної дисципліни Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення системи
фінансової–економічної безпеки підприємств. Роль інформаційно-аналітичної діяльності в забезпеченні
безпеки суб'єктів господарювання. Особливості роботи з використанням відкритих джерел інформації.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банків та фінансових установ. Інформаційноаналітична робота в банках. Джерела інформації та роль комерційної розвідки. Збір і обробка інформації
для оцінки економічної спроможності підприємств. Порядок оформлення звітних матеріалів і презентації
результатів інформаційно-аналітичного забезпечення. Розвиток засобів інтелектуалізації інформаційноаналітичної діяльності. Інформаційна безпека в системі інформаційно-аналітичного забезпечення.
Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності на підприємствах.
Пререквізити: фінанси і банківська справа, бухгалтерський облік та оподаткування, інформаційні
системи та технології в професійній діяльності, економічна безпека,
Кореквізити: інформаційна безпека, комерційна розвідка та внутрішня безпека, судово-бухгалтерська
експертиза
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних
методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, ситуацій вправ,
дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1 Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. – К.: Університет
«Україна», 2014. – 417 с.
2 Зубок М.І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності / М.І. Зубок. – К.: ГНОЗІС, 2015 - 216с.
3 Кобилін А.М., Леншін А.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки банків.
Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи. – Харків: ХІБС
УБС НБУ, 2015. – 154с.
4 Позднишев, Є. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх
застосування) : навч. посібник. Кн. 1 / Є. В. Позднишев ; ― К. : Позднишев, 2007. ―86 с. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: //http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/106
5 Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6 Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі:
кандидат
економічних
наук,
доцент
Мейш
А.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти
аналізувати стан розвитку підприємства та рівень його майнової безпеки; розраховувати показники
оцінки стану майнової безпеки підприємства; застосовувати економічні методи організації та
управління економічної та майнової безпеки підприємства; визначати загрози майновій безпеці
підприємства та шляхи їх локалізації; пояснювати методи забезпечення економічної та майнової безпеки
підприємства.
Зміст навчальної дисципліни. Майнова безпека підприємства. Загрози майнові безпеці підприємства.
Організаційно-правове забезпечення майнової безпеки службами безпеки підприємств. Організація
діяльності підприємств з охорони майна юридичних та фізичних осіб. Майнові суперечки і конфлікти в
корпоративних підприємствах як джерело рейдерства. Організація та управління захистом майна
підприємства. Особливості організація особистої безпеки керівників та персоналу підприємства.
Корпоративні конфлікти та методи їх подолання. Методи забезпечення надійності персоналу. методи
забезпечення економічної та майнової безпеки підприємства.
Пререквізити: економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної
безпеки, правове забезпечення суб’єктів господарювання, антикризове управління
Кореквізити: інформаційна безпека, комерційна розвідка та внутрішня безпека, діагностика економічної
безпеки бізнесу
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних
методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, ситуацій вправ,
дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Економічна безпека бізнесу : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В.М.Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін. ; за заг. та
наук. ред. Г.О. Швиданенко.–К.: КНЕУ, 2015 –511с. 4.
2. Логвиненко М. І. Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця : навч. посіб. /
М. І. Логвиненко, А. М. Кривошеєв. - Суми, 2015.-176 с.
3. Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посіб. / І.П. Мойсеєнко,
О. М. Марченко. - Львів : ЛДУВС, 2016- 80 с.
4. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми
забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г.
Васильціва]. - Львів: Видавництво, 2016 - 386 с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Бушовська Л.Б.

МАЙНОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміти
працювати з національними та міжнародними нормативними актами, що регулюють відносини з
організації та управління майновою безпекою підприємства; аналізувати рівень економічної безпеки
підприємства за всіма складовими; розраховувати й оцінювати інтегральний показник для визначення
рівня економічної безпеки підприємства; контролювати стан, організацію охорони і збереження
будівель та іншого майна; виявляти загрози майнової безпеки підприємства та пропонувати стратегію
захисту від рейдерства; застосовувати набуті теоретичні знання з антирейдерської самооборони;
планувати комплекс заходів з підвищення рівня майнової безпеки підприємства.
Зміст навчальної дисципліни. Теоретичні засади майнової безпеки підприємства. Основні
методологічні положення формування безпеки підприємства. Види та класифікація загроз майнової
безпеки підприємства. Соціально-економічні передумови виникнення рейдерства. Актуальність
проблеми корпоративних захоплень та рейдерства в умовах сьогодення. Рейдерство і рейдери:
економічний, політичний і правовий аспекти вивчення проблеми. Способи здійснення рейдерства та
формування стратегії захисту. Попередження здійснення захоплення та поглинання підприємства
рейдерами.
Пререквізити: економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної
безпеки, правове забезпечення суб’єктів господарювання, антикризове управління
Кореквізити: інформаційна безпека, комерційна розвідка та внутрішня безпека, діагностика економічної
безпеки бізнесу
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди);
практичні заняття (з використанням ситуацій вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Економічна та майнова безпека бізнесу: навчальний посібник / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта. –
Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 180 с
2. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / [Б. М. Андрюшкін,
Ю. Я. Вовк, П. Д. Дудкін, Н. Б. Кирич та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 424 с.
3. Логвиненко М. І. Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця /
М. І. Логвиненко, А. М. Кривошеєв. – Суми, 2012. – 174 с.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Танасієнко Н.П.

КОМЕРЦІЙНА РОЗВІДКА ТА ВНУТІШНЯ БЕЗПЕКА
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен використовувати
нормативні правові акти у сфері захисту інформації; збирати, накопичувати, структурувати,
аналізувати дані про внутрішнє і зовнішнє середовище; застосовувати засоби комп'ютерної обробки
службової документації, статистичної інформації та ділової графіки; володіти навиками роботи з
інформаційно-пошуковими та інформаційно-довідковими системами та базами даних, що
використовуються у професійній діяльності; здійснювати забезпечення захисту інформації, що
становить державну таємницю та іншої службової інформації; проводити дослідження ділових
партнерів і конкурентів, пошук, збір і перевірку потенційних партнерів.
Зміст навчальної дисципліни Конкурентна розвідка: поняття, передумови виникнення та актуальність.
Система конкурентної розвідки на підприємстві. Основи діяльності служби конкурентної розвідки на
підприємстві. Інформація як об’єкт конкурентної розвідки. Процес та особливості конкурентної розвідки
на підприємстві. Новини та соцмережі як інструменти конкурентної розвідки. Конкурентна розвідка при
вивченні намірів, участі в конференціях, виставках та торгах. Особливості збору інформації про
юридичну та посадову особи. Конкурентна розвідка в кредитній сфері та при злитті, поглинанні
підприємств. Окремі аспекти здійснення конкурентної розвідки. Організація діяльності по захисту від
несумлінної конкуренції. Організація захисту інформації. Виявлення і перекриття каналів просочування
конфіденційної інформації. Забезпечення внутрішньої безпеки підприємства. Внутрішньофірмові
загрози безпеки.
Пререквізити: економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної
безпеки, правове забезпечення суб’єктів господарювання, антикризове управління
Кореквізити: інформаційна безпека, діагностика економічної безпеки бізнесу, тіньова економіка та
економічна безпека
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів комп’ютерного моделювання,
наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів,
ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Копитко М.І. Менеджмент інформаційних ресурсів та інформаційна безпека підприємств: навч.метод. посібн. / М.І. Копитко – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 172 c.
2. Конкурентна розвідка підприємств: курс лекцій / І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Копитко. –
Львів: Ліга-Прес, 2015. – 388 с.
3. Галузевий стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Звід правил для управління
інформаційною безпекою (ISO/IEC 27002:2005, MOD). – К.: Національний банк України, 2010. – 163 с.
4. ISO / IEC 27002: 2013 Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Звід правил по
управлінню захистом інформації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27002:ed-2:v1:en
5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С., кандидат економічних наук, доцент
Мороз С.В.

АНАЛІТИЧНА РОЗВІДКА
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: застосовувати
знання у практичних ситуаціях в умовах неповної, недостатньої інформації та суперечливих вимог;
виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних
правопорушень, вживати заходи для їх усунення; оцінювати точність і достовірність отриманої
інформації; відтворювати і коректно використовувати основні поняття, пов'язані з обробкою інформації,
в тому числі і за допомогою персонального комп'ютера; ідентифіковувати загрози і ризики економічній
безпеці та їх складові шляхом використання аналітичних методів розвідки; розробляти заходи протидій
економічній злочинності на основі отриманих даних.
Зміст навчальної дисципліни Роль, місце і правові основи аналітичної розвідки. Управління системою
аналізу. Робота з відкритою інформацією. Збір інформації з закритих джерел. Первинна обробка
інформації. Дезінформація. Оцінка інформації. Прийоми і методи аналізу. Прогнозування та презентація
результатів. Методика збору інформації про юридичну особу, потенційний об'єкт інвестування. Методика
збору та аналізу інформації про людину на основі технології перевірки кандидата
Пререквізити: економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної
безпеки, правове забезпечення суб’єктів господарювання, антикризове управління
Кореквізити: інформаційна безпека, діагностика економічної безпеки бізнесу, тіньова економіка та
економічна безпека
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів комп’ютерного моделювання,
наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів,
ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Блюменау Д. И. Информационный анализ : синтез для формирования вторичного потока документов:
Учеб.-практ. Пособие / Блюменау Д. И. – СПб.: Профессия, 2012. – 240 с.
2. Курносов Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и организация
информационно-аналитической работы / Ю.В. Курносов, П.Ю. Конотопов. – М.: РУСАКИ, 2014. – 512 с.
3. Ященко Л.Є. Інформаційно-аналітична діяльність. Конспект лекцій. Частина 2 / Л.Є.Ященко
[Електр.версія]. – Одеса, ОНПУ. –2014. – 90 с.
4. Пархоменко В.Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності: Монографія. / В.Д.
Пархоменко, О.В. Пархоменко. – К.: УкрІНТЕІ, 2016. – 224 с.
5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Мороз С.В.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: дослідити
загрози економічній безпеці держави та її індикатори; уміти пояснити основи економічної безпеки
підприємництва в системі національної безпеки; застосовувати навики проведення кількісної оцінки
стану економічної безпеки; визначати передумови та чинники зміцнення економічної безпеки та
специфіку тінізації економіки країни; проаналізувати стратегію та механізми забезпечення економічної
безпеки.
Зміст навчальної дисципліни. Економічна безпека держави. Загрози економічній безпеці держави та її
індикатори. Тіньова економіка. Національні економічні інтереси та економічна безпека. Економічна
безпека суб’єктів господарської діяльності. Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки
підприємництва. Специфіка тінізації економіки у країнах із розвинутою та трансформаційною
економікою. Детінізація капіталу як складова економічної безпеки . Детінізація економіки — пріоритет
економічної безпеки.
Пререквізити: економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної
безпеки, правове забезпечення суб’єктів господарювання, антикризове управління, інформаційна безпека
Кореквізити: діагностика економічної безпеки бізнесу, комерційна розвідка та внутрішня безпека
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних
методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, ситуацій вправ,
дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
6. Безпека держави: економічна, соціальна, релігійно-духовна : монографія / за загальною редакцією
О.С. Власюка, А.І. Мокія.- Львів: Апріорі, 2013. ‒ 836 с.
7. Вівчар О. І., Колесніков А. П. Соціальна безпека: навчальний посібник / О. І. Вівчар, А. П.
Колесніков. - Тернопіль: ФОП Шпак В. Б., 2015. ‒ 147 с.
8. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук.
праці / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 528 с.
9. Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні
основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.
10. Детінізація національної економіки в контексті економічної безпеки : колективна монографія / під
ред. В.Г. Маргасової. – ТПК «Орхідея». – Чернігів, 2014. – 324 с.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Поплавська О.В.

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: визначати
сутність бізнес-діагностики-підприємства та проводити діагностику стратегічного планування на
підприємстві; складати програму бізнес-діагностування для підприємства; збирати та аналізувати на
основі наукових підходів дані про різні аспекти діяльності підприємства; застосовувати методичні
підходи до аналізу даних діяльності підприємства; розробляти програми по усуненню негативних
тенденцій на підприємстві; визначати механізми посилення позицій підприємства на ринку; володіти
навичками практичного сприйняття інформації; володіти вмінням здійснювати пошук найбільш
ефективних шляхів обробки інформації та управління нею.
Зміст навчальної дисципліни
Базові теоретичні положення бізнес-діагностики підприємства.
Діагностування стратегічного планування та оперативного управління на підприємстві. Аналіз
фінансового стану підприємства. Визначення ефективності виробничо-технологічної системи
підприємства. Діагностування маркетингової системи підприємства. Аналіз системи управління
персоналом. Визначення стану логістичної системи підприємства. Розробка заходів щодо підвищення
ефективності діяльності підприємства та посилення позицій на ринку.
Пререквізити: економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної
безпеки, правове забезпечення суб’єктів господарювання, антикризове управління
Кореквізити: податкове адміністрування, інноваційний розвиток та конкурентоспроможність суб'єктів
національної економіки, економічна діагностика діяльності підприємств
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів комп’ютерного моделювання,
наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів,
ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1 Куліков П. М. Діагностика стану підприємства : навч. посібн. / П. М. Куліков. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 227
с.
2 Швиданенко Г.О. Бізнес-діагностика підприємства : навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, А.Г.
Дмитренко, О.І. Олексик. –К.: Київський нац. економ. університет ім. В. Гетьмана КНЕУ, – 2008. – 344 с.
3 Швиданенко Г. О. Бізнес-діагностика : практикум : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко ;
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т бізнес-освіти. –
Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 160 с.
4 Шевченко Л. С. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы / Л. С. Шевченко,
В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим. – Х. : ИНЖЭК, 2008. – 239 с.
5 Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Мороз С.В.

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
3-8
4,0
Денна/заочна

Результати навчання Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: виявляти
проблемні сфери діяльності підприємства та фактори їх розвитку; досліджувати потенційні
можливості та загрози діяльності підприємства; визначати масштаби конкурентного середовища
підприємства, рівень конкуренції; оцінювати та прогнозувати становище конкурентів і стратегічні
можливості підприємства; здійснювати комплексну діагностику фінансово-економічної діяльності
підприємства
Зміст навчальної дисципліни. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика діяльності
підприємства». Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінювання стратегічного
протистояння
підприємств-конкурентів.
Діагностика
конкурентоспроможності
підприємства.
Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства. Діагностика майна і ринкова ціна
підприємства. Управлінська діагностика. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. Фінансова
діагностика. Діагностика економічної безпеки підприємства. Діагностика економічної культури
підприємства.
Пререквізити: економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної
безпеки, правове забезпечення суб’єктів господарювання, антикризове управління
Кореквізити: податкове адміністрування, економічна діагностика діяльності підприємств
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота –
69 год., разом – 120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів комп’ютерного
моделювання, наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням
практикумів, ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання, письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : Навчальний посібник
/ Костенко Т. Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.
2. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика : Навчальний посібник / Кривов’язюк І.В. – К.: Центр
учбової літератури, 2013. – 450 с.
3. Нижник І.В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств: методи та механізми
підвищення / І. В. Нижник ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький :
ХНУ, 2012. - 218 с.
4. Посилкіна О.В. Економічна діагностика : Навчальний посібник / О. В. Посилкіна, К.С. Світлична. –
Х.: НФаУ, 2014. – 333 с.
5. Сарай Н.І. Економічна діагностика : Навчальний посібник / Сарай Н.І. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 165
с.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Мороз С.В.

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Тип дисципліни
Рівень вищої освіти
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Другий
4,0
Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: відтворювати
зміст головних концепцій глобалістики; володіти методологією визначення основних показників
динаміки та сталого розвитку економічної системи в умовах глобалізації; пояснювати механізми
функціонування глобальних ринків; аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку;
характеризувати напрями та пріоритети розвитку національної економіки в умовах глобалізації.
Зміст навчальної дисципліни. Економічна природа глобальних трансформацій. Регулятивні інститути
глобальної економіки. Глобалізація світового ринку товарів. Глобалізація світового фінансового
середовища. Світові фінансові центри. Глобальний валютний ринок і механізми його функціонування.
Конкурентне лідерство глобальних корпорацій. Процеси регіоналізації в глобальній економіці.
Технологічний ресурс глобального економічного розвитку. Людський ресурс глобальної економіки.
Глобальний контекст розвитку національної економіки.
Пререквізити: міжнародна економіка, міжнародний менеджмент, конкурентоспроможність підприємств,
соціальна політика
Кореквізити: ринок фінансових послуг, моделювання в управлінні соціально-економічними системами
Запланована навчальна діяльність: лекції – 36 год., практичні заняття – 18 год., самостійна робота –
66 год., разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, проблемне
навчання); практичні заняття (з використанням ситуацій, ділові ігри, дискусії); самостійна робота
(індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування (тестування), презентація
результатів індивідуального завдання.
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Глобальна економіка : підручник / за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2015. –
588 с.
2. Глобальна економіка : навч. посібник / Т. В. Шталь, Ю. Б. Доброскок, О. О. Тищенко та ін. – Х. :
Форт, 2016. – 358 с.
3. Кальченко Т. В. Глобальна економіка : навч. посібник / Т. В. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 364 с.
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу : https://msn.khnu.km.ua.
5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу : http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу : http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С.,
кандидат економічних наук, доцент Танасієнко Н.П.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Тип дисципліни
Освітній рівень
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Другий
4,0
Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: усвідомлювати
цінності громадянського суспільства, володіти методами формування, моніторингу та контролю
управлінських рішень публічного адміністрування на рівні суб’єктів публічної сфери; уміти
забезпечувати координацію роботи підрозділів органів публічного управління, визначати взаємодію
органів державної влади, місцевого самоврядування і громадських організацій; аналізувати вплив
нормативно-правових актів на процеси публічного управління, оцінювати результативність та
ефективність публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.
Зміст навчальної дисципліни. Закони та принципи публічного управління та адміністрування.
Механізми, органи та стилі публічного адміністрування. Громадянське суспільство як суб’єкт
формування цілей публічного адміністрування. Публічне адміністрування та влада. Публічне
адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. Публічне
адміністрування та економіка. Результативність та ефективність публічного адміністрування. Основні
засади публічного управління та адміністрування в соціальній сфері. Бюрократія та антикорупційна
діяльність в системі публічного управління та адміністрування.
Пререквізити: громадянське суспільство, менеджмент
Кореквізити: управління проектами, стратегічний розвиток та управління змінами
Запланована навчальна діяльність: лекції 36 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 66 год.,
разом 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди);
практичні заняття (з використанням ситуацій вправ, дискусій, кейс-методів), самостійна робота
(індивідуальне завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання
індивідуального завдання; письмове опитування (тестування)
Вид семестрового контролю залік
Навчальні ресурси:
7. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна. –
К. : Знання, 2009. – 582с.
8. Лазор О.Д. Основи публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник /
О.Д.Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Юник – К.: Ліра-К, 2018. – 268с.
9. Петруня Ю.Є., Говоруха В.Б., Літовченко Б.В. Прийняття управлінських рішень : навч. посібник / за
ред. Ю.Є. Петруні. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
10.
Пірен М. І. Публічна політична діяльність : навч. посібник / М. І. Пірен. – К. : НАДУ, 2009. –
288с.
11.
Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
12.
Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
13.
Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат економічних наук, доцент Мейш А.В.

