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Силабус навчальної дисципліни  

«Економічна безпека комунікаційного менеджменту» 
 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Освітня програма «Туризм» 

Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 16 год  

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Туризму, проспект Науки 9-А, м. Харків , 1-ий корпус,  

ауд. 316. Тел. 38(057)758-77-26 (дод. 451) 

http://tourism.hneu.edu.ua 

Викладач  Наумік-Гладка Катерина Георгіївна,  

професор кафедри туризму, професор  

Контактна інформація 

викладача  

kaftour@hneu.edu.ua 

Дні занять Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни - сформувати у здобувачів систему знань про сутність 

дисципліни “Економічна безпека комунікаційного менеджменту”, навчити їх використовувати 

науково-методичний підхід в управлінні економічною безпекою діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Передумови для навчання Філософія науки 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Економічна безпека комунікаційного менеджменту 

Тема 1. Теоретичні основи комунікаційного менеджменту 

Тема 2. Поняття «Економічна безпека» 

Тема 3. Теоретичні основи психології економічної безпеки 

Тема 4. Інформація як фактор економічної безпеки 

Тема 5. Соціально-психологічні засади обмінних процесів в економіці 

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічні засади обмінних процесів в економіці 

Тема 6. Механізми комунікаційного менеджменту 

Тема 7. Механізми забезпечення економічної безпеки в аспекті комунікаційного 

менеджменту 

Тема 8. Інструменти комунікаційного менеджменту 

Тема 9. Інструменти формування та підтримання економічної безпеки 

Тема 10. Актуальні проблеми економічної безпеки комунікаційного менеджменту 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

РНПД, Технологічна карта, лекції, завдання для 

практичних занять, інформаційні матеріали, 

завдання для перевірки знань 

 

Рекомендовані джерела 

Основні джерела – 1. Наумік-Гладка К.Г. Опорний конспект лекцій «Економічна безпека 

комунікаційного менеджменту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://pns.hneu.edu.ua 

http://tourism.hneu.edu.ua/
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Додаткові джерела – Про основи нацiональної бeзпeки України : Закон України. - Вiдомостi 

Вeрховної Ради України, 2003, № 39, ст. 351. – [Eлeктронний рeсурс] – рeжим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15; Наумiк К. Г. Розвиток поняття, змiсту та 

структури процeсу комунiкацiйної дiяльностi в eкономiцi / К. Г. Наумiк // Eкономiка 

розвитку : наук. журн. – 2013. – № 3 (67). – С. 110–114. (мова оригiналу статтi – англ.); 

Наумiк-Гладка К. Г. Проблeми забeзпeчeння eкономiчної бeзпeки дeржави в умовах 

становлeння iнформацiйної eкономiки / К. Г. Наумiк-Гладка // Глобальнi та нацiональнi 

проблeми eкономiки. – 2015. – № 6. – С. 206–209 [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : 

http://global-national.in.ua/issue-6-2015; Мeтодичнi рeкомeндацiї щодо розрахунку рiвня 

eкономiчної бeзпeки України.– Затв. Наказом Мiнiстeрства eкономiчного розвитку i торгiвлi 

України 29.10.2013 N 1277 – [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу: 

http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm 

Система оцінювання результатів навчання включає поточний контроль під час 

проведення лекційних, практичних занять; модульний контроль, що проводиться з 

урахуванням поточного контролю у вигляді колоквіуму; підсумковий/семестровий контроль, 

що проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу (для отримання 

заліку, студенту необхідно набрати за поточний контроль не менше 60 балів за семестр із 

100 можливих). 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції 10 

Практичні заняття 10 

Завдання за темами 10 

Доповіді 10 

Групова робота 10 

Опитування 10 

Презентації 20 

Письмові контрольні роботи 20 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 
курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 

для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 
82 – 89 B 

добре 
74 – 81 C 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 E 
35 – 59 FX 

незадовільно не зараховано 
1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики дотримання 

академічної доброчесності, політики щодо пропусків занять та політики щодо виконання 

завдань пізніше встановленого терміну. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни.  
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