
1. Назва модуля: Управління соціальною та екологічною безпекою 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.07_3 
3. Тип модуля: обов’язковий (нормативний) 
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (в т.ч. лекції – 12 год., практичні – 18 год.) 
6. Лектор: Пачева Наталія Олександрівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: суть, мету, завдання управління економічною безпекою підприємства; 
загрози економічній безпеці підприємництва; складові економічної безпеки 

підприємства; методи діагностики економічної безпеки підприємства; підходи до 
організації, побудови та функціонування системи економічної безпеки 
підприємства; технологічні та функціональні дії щодо захисту від загроз 
економічній безпеці; види та форми здійснення державного контролю над 
економічною злочинністю; показники оцінки економічної ефективності 
функціонування системи економічної безпеки підприємства. 

вміти: організовувати систему економічної безпеки підприємства; виявляти 
загрози та діагностувати економічну безпеку підприємства; реалізувати заходи 
щодо усунення чи пом’якшення загроз економічній безпеці підприємства; 
проводити попереджувальну роботу з персоналом підприємства щодо 
забезпечення комерційної таємниці; протидіяти проявам економічної розвідки з 
боку конкурентів; виявляти економічні злочини; оцінювати ефективність системи 
економічної безпеки підприємства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

- пререквізити: управління трудовими ресурсами 
10. Зміст модуля:   
Теоретичні основи економічної безпеки підприємства. Діагностика 

економічної безпеки підприємства. Економічні злочини. Комерційна таємниця та її 
захист. Економічна розвідка (економічне шпигунство). Система економічної 
безпеки підприємства. Служба економічної безпеки підприємства. Механізми 
управління економічною безпекою підприємства. 

11. Рекомендована література: 
1. Березуцький В.В. Основи охорони праці / В.В. Березуцький, Т.С. 
Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. - Х.: Факт, 
2005. - 480 с. 

       2. Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. 
посібник / Т.М.Іванюта, А.О.Заїчковський. — К.: ЦУЛ, 2009. — 256 с. 

Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-
правовий аспект: Навчальний посібник. — К.: Атака, 2005. — 432 с. 

3. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. 
Основи охорони праці. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 264 с. 

      12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
науково-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 


