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Силабус навчальної дисципліни 

«ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХОДІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Спеціальність: 26 «Цивільна безпека» 

Галузь знань: 263 «Цивільна безпека» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента з фахового 
переліку 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Організація системи економіки цивільної безпеки, планування та 

фінансування заходів з питань цивільного захисту населення, 
об’єктів економіки і територій від надзвичайних ситуацій 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни є підвищення рівня професійної 

компетентності слухачів, поглиблення знання щодо основ 

економіки цивільної безпеки, формування необхідних умінь і 

навиків з питань фінансування заходів з питань цивільного захисту 

населення, створення, накопичення та використання матеріальних 
резервів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок планування та 

фінансування заходів з питань цивільного захисту населення, 

об’єктів економіки і територій від надзвичайних ситуацій; порядок 

надання фінансової допомоги та схеми опрацювання звернень 

щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету; 

економічні механізми створення та накопичення матеріальних 

резервів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та їх 

використання при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

В результаті вивчення дисципліни студент набуває наступні 

компетентності: 

- розуміє повноваження центральних органів виконавчої влади, 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування у сфері цивільної безпеки; 

– здатен управляти стратегічним розвитком команди, визначати 

мету і завдання власної та колективної діяльності, організувати і 

очолити роботу з планування та управління заходами і діяльністю 

у сфері цивільної безпеки; 

– вміє аналітично мислити, прогнозувати та оцінювати соціально- 

економічні наслідки надзвичайних ситуацій; 

– розуміє механізми створення, збереження і раціонального 

використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання 

надзвичайним ситуаціям; 

– здатен проводити економічні розрахунки, пов’язані із заходами 

щодо запобігання надзвичайним ситуаціям на об’єкті 

господарювання та можливими втратами внаслідок дії вражаючих 

факторів надзвичайних ситуацій; 

– здатен організовувати взаємодію з відповідними державними 

органами влади для забезпечення належного захисту. 



 – здатен аналізувати розроблення і виконання науково-технічних 
програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Навчальний матеріал дисципліни 

структурований за модульним принципом і складається з двох 

навчальних модулів. Модуль №1 «Економічне обґрунтування 

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій (НС)». Цілі, 

завдання та сутність економіки цивільного захисту. Оцінка 

антропогенного впливу на навколишнє середовище, 

транскордонній діяльності та економічно-географічного 

розміщення населеного пункту (регіону). Прогнозування і 

планування у економіці цивільного захисту. Повноваження 

суб’єктів забезпечення цивільного захисту у сфері економіки 

цивільного захисту. Матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб. Навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях. Модуль №2 

«Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків НС». 

Прогнозування соціально-економічних наслідків НС. Забезпечення 

пожежної безпеки. Фінансування та проведення відновлювальних 

робіт. Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги 

постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації. Фінансове та 

матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту. 

Види занять: Лекції та практичні заняття. 

Методи навчання: У викладанні даної дисципліни 

використовуються наступні методи навчання: словесний (лекція, 

роз’яснення, дискусія) , практичний (вправи, досліди), наочний 

(ілюстрації, демонстрації, спостереження), робота з книгою 

(вивчення матеріалу курсу лекцій, конспектування, реферування), 

відео-метод (перегляд навчальних матеріалів). 
Форми навчання: денна (очна) заочна (дистанційна). 

Пререквізити Дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін: 
правові основи організації та забезпечення цивільного захисту за 

ОКР «бакалавр»; 

система державного управління та місцеве самоврядування, теорія 

систем та системного аналізу за ОКР «магістр». 

Пореквізити Дана дисципліна є базою для вивчення подальших дисциплін: 

управління в кризових ситуаціях; 
державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9145?author_page=5 

2. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338686&l 

ang=uk-UA 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Локація: кафедра цивільної та промислової безпеки, аудиторії 
7.321 та 9.104. 1 аудиторія для лекційних занять на 25 місць, 1 

навчальна аудиторії для практичних занять, одна з яких є 

комп’ютерним класом та обладнана аудіовізуальною та 

відеотехнікою. 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференційний залік 2с., 
Тестування. 

Кафедра Кафедра цивільної та промислової безпеки 

Факультет Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Викладач(і) ПІБ Коновалова Олена Вікторівна 
Посада: доцент кафедри 

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, доцент 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=436467&lang=uk 

-UA 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0qHzfcgAAAAJ 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9145?author_page=5
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338686&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338686&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=436467&lang=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0qHzfcgAAAAJ


  Тел.: +380 (50) 554-90-17 

E-mail: olena.konovalova@npp.nau.edu.ua; 

ekon@nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.320 

 
 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність навчальної дисципліни забезпечується 
розробленими авторськими навчальними матеріалами та 

практичними завданнями. 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/3/c/MTM0MTQ5NTM4NDU2 
 

 

Завідувач кафедри Халмурадов Б.Д. 

 

Розробник Коновалова О.В. 

mailto:ekon@nau.edu.ua
https://classroom.google.com/u/3/c/MTM0MTQ5NTM4NDU2

