
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ________________ 

2. Назва: Інвестиційна безпека 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Нікитенко Д.В., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• використовувати теоретичні знання з дисципліни у практичній діяльності; 

• застосовувати методологію даної дисципліни при моделюванні систем безпеки; 

• оцінювати рівень інвестиційної безпеки на макрорівні, мезорівні, мікрорівні та нанорівні 

національної економіки; 

• формувати адекватні загрозам та небезпекам системи безпеки. 

10. Форми організації занять: лекційні та практичні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни теоретико-

економічного та практичного циклу бакалаврського рівня; 
12. Зміст курсу: Поняття та зміст безпеки як категорії. Поняття та зміст загроз безпеці. 

Діагностування загроз безпеці соціальних систем. Інвестиційна безпека держави. Інвестиційна 

безпека на мікрорівні національної економіки. Інвестиційна безпека особистості. Концептуальні 

основи забезпечення інвестиційної безпеки держави. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Нікитенко Д.В. Інвестиційна безпека України: сутність та інституціональне забезпечення : 

монографія. Рівне : НУВГП, 2018. 376 с. 

2. Інвестиційна безпека перехідних економік в умовах глобальної інтеграції : теоретико-

методологічні підстави та прикладні аспекти : монографія / за ред. В. Андрійчука, А. Мокія, М. 

Флейчук. Запоріжжя; Львів : Запоріз. ін-т екон. і інформаційних технологій; РФ НІСД у м. 

Львові, 2012. 437 с. 

3. Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки : монографія. К. : КНЕУ, 2005. 232 с. 

4. Економічна безпека: навчальний посібник / за ред.. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, ситуаційні завдання, кооперативне 

навчання (робота за методом малих груп), індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою: тестування, письмове і усне опитування. 

16. Мова викладання: англійська, українська. 

 
 

 

 

Завідувач кафедри економічної теорії                                                                   О.І. Ряба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE «Investment security» 

 
1. Index: ____. 

2. Title: Investment security. 

3. Type: selective 

4. Level of education: II (master's degree). 

5. Academic year: 1-st. 

6. Semester: 2-nd. 

7. Credits: 3. 

8. Lecturer name, academic degree and position: Nikytenko Dmytro V., Ph.D. in Economics, Associate 

Professor 

9. Results of studies: After studying the discipline the student should be able to: 

• use theoretical knowledge of discipline in practical activity; 

• apply the methodology of this discipline in the simulation of security systems; 

• assess the level of investment security at the macro level, the meso-level, the micro-level and the 

nanolevel of the national economy; 

• form adequate to the threats and dangers security system. 

10. Forms of organizing classes: lectures and practical classes, independent work, control activities. 
11. Mandatory previous educational disciplines: disciplines of the theoretical-economic and practical 

cycle of the bachelor level; 

12. Contents: The concept and content of safety as a category. The concept and content of security threats. 

Diagnosing threats to the security of social systems. State Investment Security. Investment security of the 

microlevel of the national economy. Investment security of the individual. Conceptual framework for 

ensuring investment security of the state. 

13. Recommended literature: 
1. Nikytenko D.V. Investment Security of Ukraine: Essence and Institutional Support: Monograph. Rivne: 

NUVGP, 2018. 376 p. 

2. Investment security of transition economies in the conditions of global integration: theoretical and 

methodological grounds and applied aspects: monograph / ed. V. Andriychuk, A. Mokiya, M. Fleichuk. 

Zaporizhzhia; Lviv: Zaporizz. other econ. and information technology; Russia NISS in Lviv, 2012. 437 pp. 

3. Kyrylenko V.I. Investment Component of Economic Security: Monograph. K.: KNEU, 2005. 232 p. 

4. Economic security: textbook / for ed .. Z.S. Varnalii. - K .: Knowledge, 2009 - 647 pp. 

14. Planned activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of seminar lessons, 60 hour of independent work. Total - 90 hours. 

Methods: elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, cooperative 

learning (work by the method of small groups), use of multimedia tools. 

15. Evaluation methods and criteria:  
The assessment is conducted on a 100-point scale: testing, written and oral questioning. 

16. Teaching language: English, Ukrainian. 

 

Head of Department of Economic theory  O.I. Ryaba, Phd in Economics, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


