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ДИСЦИПЛІНА  
«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА»  
 
Анотація. Економічна безпека підприємництва – належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток 
аспіранта та спрямована на формування ефективного дослідника і викладача вищої 
школи, здатного до використання сучасних методів дослідження безпеки 
підприємництва.  це дисципліна, яка формує в аспірантів знання теоретико-
методологічних засад і практичних умінь забезпечення та гарантування безпеки 
підприємництва; розкриває сутність та економічну природу загроз і небезпек для 
підприємництва, формує знання щодо попередження економічних загроз та їх 
уникнення; розкриває особливості проведення превентивних операцій, забезпечує 
вміння аналітично оцінювати безпеку підприємництва як специфічного ресурсу і 
результату функціонування підприємництва та економіки в цілому. 
Мета навчальної дисципліни: сформувати в аспірантів комплекс знань щодо 
закономірностей, основних складових, змісту і форм динаміки економічної безпеки 
підприємництва як на мікрорівні, так і сучасного суспільства в цілому, а також умінь і 
необхідних практичних навичок щодо забезпечення економічної безпеки підприємництва. 
Попередні вимоги:  

- знання законодавчих основ функціонування підприємницької діяльності у 
сфері забезпечення безпеки;  

- знання теоретико-методологічних основ і практичних засад формування, 
функціонування; регулювання та дерегулювання підприємництва; 

- вміння аналізувати причини та наслідки соціально-економічного розвитку 
підприємництва; аналітично оцінювати кон’юнктуру ринку, з урахуванням 
різних невизначених ситуацій;  

- володіння навичками математичного моделювання, прогнозування, методами 
економічного аналізу, роботи в Excel.  

Змістовні модулі:  
1. Загальні засади економічної безпеки підприємництва. Присвячений 

вивченню загальних питань розвитку, становленню, формуванню та 
особливостям забезпечення економічної безпеки підприємництва. 

2. Науково-практичні аспекти економічної безпеки підприємництва. 
Розглядаються практичні аспекти забезпечення економічної безпеки 
підприємництва з урахуванням зарубіжного та українського досвіду. 

Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року 
навчання, ДВА 2.9 
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 
24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 
2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Мазур Ірина Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри екологічного 
менеджменту та підприємництва 
Інформація про викладача: http://econom.knu.ua/departments/emae/staff/mazur/ 
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