
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: СГП.2 
2. Назва: Економіка цивільної безпеки; 
3. Тип: обов’язкова; 
4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Красовська Ю.В., к.е.н., доцент 
кафедри економіки підприємства. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

♦ знати методи техніко-економічного аналізу захисних заходів; організаційні основи здійснення 
заходів щодо попередження та ліквідації наслідків аварій та катастроф природного та 
техногенного характеру; місце і роль економіки безпеки в загальній політиці та діяльності 
підприємства, сутність та основні поняття економіки, економічне значення захисних заходів, що 
розробляються; особливості фінансування захисних заходів, сутність та зміст страхування від 
надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, нещасних випадків на виробництві, страхування 
відповідальності за збитки, нанесені навколишньому середовищу, методику економічного 
обґрунтування інженерно-технічних рішень в формі бізнес-плану; 

♦ вміти проводити економічні розрахунки заходів щодо забезпечення цивільної безпеки,  
організовувати на підприємстві сучасні системи менеджменту безпеки, управління 
професійними ризиками та екологічною безпекою; опановувати методами розрахунку соціально-
економічної ефективності захисних заходів; розробляти плани і програми щодо забезпечення 
безпеки виробництва; практично використовувати передовий вітчизняний та закордонний досвід 
в галузі економіки безпеки, проводити економічне обґрунтування захисних заходів та заходів з 
підвищення виробничої ,екологічної та пожежної безпеки, визначати економічну та соціально-
економічну ефективність інженерно-технічних заходів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Цивільна безпека та охорона 
праці, Інженерний захист населення, Ергономіка робочих місць, Безпека праці в галузі. 
12. Зміст курсу: Тема 1. Вступ: загальні поняття про економіку, її зміст та значення в забезпеченні 
цивільної безпеки. Тема 2. Основні техніко-економічні показники в діяльності установ цивільного 
захисту. Тема 3. Витрати на забезпечення цивільної безпеки об’єктів та територій: види, методи 
розрахунку та джерела відшкодування. Тема 4. Інвестиційна діяльність в сфері забезпечення 
цивільної безпеки. Тема 5. Соціально-економічні показники умов та безпеки діяльності підприємств. 
Тема 6 Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій на підприємстві. Тема 7. 
Визначення ефективності заходів і засобів щодо профілактики виробничого травматизму та 
професійної захворюваності. Тема 8. Бізнес планування в економічному обґрунтуванні захисних 
заходів на підприємстві. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М..Екологічний менеджмент:підручник. Київ: Академія,2007. 
432 с. 

2. Куценко М.А., Вітько М.М. Економіка цивільного захисту: Підручник. Черкаси: Видавець 
Ю.А. Чабаненко, 2006. 138 с.  

3. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник. К: Центр учбової 
літератури, 2008. 158 с. 

4. Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Сабарно Р.В. і ін. Охорона праці та промислова безпека: Навч. 
посібн.К.:Лібра, 2010 560с. 

5. Чабан В.Й., Засанська С.В. Соціально-економічні основи охорони праці: Навчальний 
посібник. Рівне: НУВГП, 2012. 224 с. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання індивідуальних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                    Кушнір Н.Б.. к.е.н., професор 

 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: SGP.2 
2. Title: Economics of civil security; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: ІІ (master); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 
6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Krasovska Y.V., candidate of 
economic sciences (Ph. D.), associate professor of departments of economy of enterprise  
9. Results of studies:: after the study of discipline a student must be able: 

• to know the methods of technical and economic analysis of protective measures; organizational bases of 
implementation of measures on prevention and liquidation of consequences of accidents and catastrophes 
of natural and man-caused character; the place and role of the security economy in the general policy and 
activities of the enterprise, the essence and basic concepts of the economy, the economic significance of 
the protective measures being developed; features of financing protective measures, the essence and 
content of insurance against emergencies, accidents, fires, accidents at work, liability insurance for 
environmental damage, methods of economic justification of engineering solutions in the form of a 
business plan; 

•  to be able to conduct economic calculations of measures to ensure civil safety, to organize modern 
security management systems, occupational risk management and environmental safety; master the 
methods of calculating the socio-economic effectiveness of protective measures; develop plans and 
programs to ensure production safety; to practically use the advanced domestic and foreign experience in 
the field of safety economics, to carry out economic substantiation of protective measures and measures 
for increase of industrial, ecological and fire safety, to define economic and social and economic 
efficiency of engineering and technical measures. 

10. Forms of organizing classes: lesson, independent work, control measures; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Civil safety and labor protection, Engineering protection of the population, Ergonomics of workplaces, 

Labor safety in branch. 
12. Course contents: Topic 1. Introduction: general concepts of economics, its content and importance in 

ensuring civil security. Topic 2. The main technical and economic indicators in the activities of civil 
defence institutions. Topic 3. Expenditures for civil security of objects and territories: types, methods of 
calculation and sources of compensation. Topic 4. Investment activities in the field of civil security. 
Topic 5. Socio-economic indicators of conditions and safety of enterprises. Topic 6 Assessment of losses 
from the consequences of emergencies in the enterprise. Topic 7. Determining the effectiveness of 
measures and tools for the prevention of occupational injuries and occupational diseases. Topic 8. 
Business planning in the economic justification of protective measures at the enterprise. 

13. Recommended educational editions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kozhushko LF, Skripchuk PM. (2007) Environmental management: a textbook. Kyiv: Academy. 432 p. 
[in Ukrainian] 
2. Kutsenko M.A., Vitko M.M. (2006) Economics of Civil Defense: Textbook. Cherkasy: Publisher Yu.A. 
Chabanenko. 138 p. [in Ukrainian] 
3. Mikhailyuk V.O., Khalmuradov B.D. (2008) Civil security: Textbook. manual. K: Center for Educational 
Literature. 158 p. [in Ukrainian] 
4. Tkachuk K.N., Zatsarny V.V., Sabarno R.V. and others. (2010) Labour protection and industrial safety: 
Textbook. K.: Libra. 560p. [in Ukrainian] 
5. Chaban V.Y., Zasanskaya S.V. (2012). Socio-economic foundations of labour protection: textbook. Rivne: 
NUVGP. 224 p. [in Ukrainian] 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours practical employments, 60 hours independent work. Together – 90 hours. Methods: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introductions of methods of keys, individual 

and group research tasks, uses of multimedia facilities. 

15. Forms and assessment criteria: 
An evaluation is carried out after by a 100-ball by a scale.    

 Final control: a test is at the end of 4 semesters.   

 Current control (100 marks): testing, questioning, implementation of individual tasks. 

   16. Language of teaching:  Ukrainian . 
 

Head of the economy of enterprise department                        Kushnir N.B. 
       Сandidate of economic sciences (Ph. D.), professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


