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ВСТУП 

 

Курс „Економічна безпека підприємства” може бути вивчений лише в 

процесі систематичної роботи над ним протягом усього семестру. Ураховуючи 

важливість даного матеріалу з курсу, певну його частину студенти вивчають 

самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, насамперед необхідно 

ознайомитися з програмою та її змістом, основними питаннями кожної теми та 

послідовністю їх вивчення. 

Важлива роль в освоєнні даного курсу відведена самостійній роботі, яка 

здійснюється за допомогою даних методичних вказівок. 

Отримання комплексних знань можливе лише за умови постійної 

самостійної роботи студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен 

вести конспект самостійно опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням 

конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок термінів.  

Основні форми самостійної роботи з курсу „Економічна безпека 

підприємства”: 

– комплексне вивчення конспекту лекцій; 

– опрацювання основної та додаткової літератури; 

– виконання індивідуальних завдань. 

Самостійна робота передбачає опрацювання матеріалів підручників, 

навчальних та методичних посібників (рекомендована література для роботи 

над кожною темою наведена у даних методичних вказівках), конспекту лекцій 

викладача. Самостійну роботу над курсом студенти виконують у бібліотеці та 

вдома. Консультації викладача, що веде курс, проводяться згідно з графіком.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

№ 
пор. 

 
 

ТЕМА 

Денна форма Заочна форма 

Кількість 
годин 

лекцій 
 

Кількість 
годин 

сам. 
роб. 

Кількість 
годин 

лекцій 

Кількість 
годин 

сам. 
роб. 

1 2 3 4 5 6 

1 МОДУЛЬ 1 

Поняття та основні категорії 
економічної безпеки 

2 3 1 6 

2 Індикатори та складові 
економічної безпеки 
підприємства 

4 3 1 6 

3 Система економічної безпеки 
підприємства  

4 3 2 6 

4 Особливості діяльності 

служби безпеки 
підприємства 

2 3 1 6 

5 МОДУЛЬ 2 

Недобросовісна конкуренція 
та захист комерційної 

таємниці 

2 3 1 6 

6 Ділова розвідка 2 3 1 6 

7 Загальні принципи безпеки 
інформаційних технологій 

2 3 1 6 

8 Правові основи ЕБ 4 3 1 6 

УСЬОГО: 28 30 12 60 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

 

Тема 1 Поняття та основні категорії економічної безпеки 

1. Поняття та цілі економічної безпеки. 

2. Об’єкт, предмет та суб’єкти економічної безпеки. 

3. Чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки. 

4. Загрози економічній безпеці та джерела їх виникнення. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте своє розуміння поняття «економічна безпека підприємства». 

2. Що є об’єктом економічної безпеки? 

3. Які ви знаєте суб’єкти економічної безпеки? 

4. Які ви знаєте загрози економічній безпеці? Які ви можете запропонувати 

шляхи їх вирішення? 

Література: [8, с. 13–32; 14, с. 10–45; 16, с. 11–18; 20, с. 14–20]. 

 

Тема 2 Індикатори та складові економічної безпеки підприємства 

1. Структура економічної безпеки підприємства та поняття індикаторів 

економічної безпеки. 

2. Безпека підприємства у фінансовій сфері. 

3. Безпека підприємства в інтелектуальній та кадровій сферах. 

4. Безпека підприємства у техніко-технологічній сфері.  

5. Безпека підприємства у політико-правовій сфері. 

6. Безпека підприємства в інформаційній сфері.  

7. Безпека підприємства в екологічній сфері. 

8. Безпека підприємства в силовій сфері. 

9. Ринкова складова економічної безпеки підприємства. 

10. Інтерфейсна складова економічної безпеки підприємства. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке індикатори економічної безпеки? 
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2. Перерахуйте основні складові економічної безпеки та коротко 

охарактеризуйте їх. 

3. Охарактеризуйте безпеку підприємства у фінансовій сфері. 

4. Охарактеризуйте безпеку підприємства у техніко-технологічній сфері. 

5. Охарактеризуйте безпеку підприємства у політико-правовій сфері. 

6. У чому полягає сутність ринкової складової економічної безпеки? 

7. Що являє собою інтерфейсна складова економічної безпеки підприємства? 

Література: [1, с. 66–70; 2; 8, с. 13–35; 16, с. 20–29; 20, с. 20–29]. 

 

Тема 3 Система економічної безпеки підприємства 

1. Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підприємства. 

2. Концепція безпеки підприємства. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття „економічна безпека підприємства”. 

2. Які основні елементи системи економічної безпеки вам відомі?  

3. У чому полягає концепція безпеки підприємства? 

Література: [1, с. 128–132; 5, с. 233–257; 9, с. 165–201; 12, с. 45–81]. 

 

Тема 4 Особливості діяльності служби безпеки підприємства 

1. Служба безпеки як підсистема підприємства. 

2. Структура та особливості управління діяльністю служби безпеки 

підприємства. 

Питання для самоперевірки 

1. Які є види заходів безпеки?  

2. Якими є функції діяльності служби безпеки?  

3. Який порядок створення служби безпеки?  

4. Який порядок ліквідації служби безпеки?  

5. Які ресурси необхідні для ефективної діяльності служби безпеки?  

6. Якими є повноваження начальника служби безпеки підприємства?  

7. Якими є основні завдання служби режиму та охорони?  
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Література: [5, с. 322–337; 8, с. 85–98; 17, с. 56–75; 20, с. 24–29]. 

Тема 5 Недобросовісна конкуренція та захист комерційної таємниці 

1. Сутність комерційної таємниці підприємства. 

2. Механізм визначення переліку інформації, що становить комерційну 

таємницю. 

3. Недобросовісна конкуренція та методи викрадення таємниць підприємства. 

4. Економічне шпигунство. 

5. Налагодження охорони комерційної таємниці. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому сутність та значення комерційної інформації?  

2.  Що таке комерційна таємниця?  

3. Якими є методи викрадення таємниць підприємства?  

4. Чим державна таємниця відрізняється від комерційної?  

5.  Які є способи незаконного добування інформації?  

6.  Що таке недобросовісна конкуренція?  

7. Які є форми і методи економічного шпигунства?  

Література: [1, с. 114–116; 8, с. 35–63; 16, с. 23–39; с. 43–48; 17, с. 18–25]. 

Тема 6 Ділова розвідка 

1. Передумови виникнення та актуальність ділової розвідки. 

2. Особливості ділової розвідки. 

3. Роль ділової розвідки у бізнесі. 

Питання для самоперевірки 

1.У чому суть та особливості ділової розвідки? 

2. Які існують внутрішні та зовнішні джерела інформації ділової розвідки?  

3. Що належить до категорії ділової інформації? 

4. Як визначаються втрати підприємства від порушення комерційної таємниці?  

Література: [1, с. 114–116; 8, с. 35–63; 16, с. 23–39; с. 43–48; 17, с. 18–25]. 

Тема 7 Загальні принципи безпеки інформаційних технологій 

1. Задачі та зміст дисципліни. 

2. Основні поняття та стандарти ІБ. 
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3. Класифікація загроз ІБ. Основні характеристики інформації. 

Питання для самоперевірки 

1.  Назвіть основні принципи побудови теорії ІБ.  

2.  Назвіть типи загроз ІБ.  

3. Назвіть існуючі стандарти ІБ.  

Література: [1; 16, с. 53–66]. 

Тема 8 Правові основи ЕБ 

1. Законодавство України в області ЕБ. 

2. Міжнародне законодавство у сфері ЕБ. 

3. ГУІКБ на підприємстві. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть закони та положення України, які регламентують відповідальність за 

порушення ІБ.  

2. Назвіть переваги ГУІКБ на підприємстві.  

3.  Яку кримінальну відповідальність визначають закони України за 

комп’ютерні злочини?  

Література: [1, с. 110–116; 5, с. 366–372]. 
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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

Тест 1  

Виконання об'єктами і силами безпеки конкретних видів діяльності, 

спрямованих на протидію, тобто на запобігання загрозам і припинення їх – це:  

1) безпека як функція (діяльність) підприємства; 

2) індикатори економічної безпеки підприємства; 

3) види заходів безпеки; 

4) загрози економічній безпеці. 

Тест 2 

Основні чинники економічної безпеки, які безпосередньо забезпечують 

діяльність виробництва – це: 

1) стабільний попит на продукцію; 

2) надійність постачальників; 

3) безпосередні чинники виробництва; 

4) усе зазначене. 

Тест 3 

До показників безпеки підприємства у політико-правовій сфері 

відноситься: 

1) коефіцієнт платіжної дисципліни; 

2) коефіцієнт якості юридичних послуг; 

3) коефіцієнт юридичного менеджменту; 

4) усе зазначене. 

Тест 4 

За силову складову економічної безпеки на підприємстві відповідають: 

1) служба з персоналу; 

2) фінансова та економічна служби підприємства; 

3) служба охорони підприємства; 

4) усе зазначене. 

Тест 5 

Основними напрямами діяльності при гарантуванні безпеки майна і 
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капіталів підприємства є: 

1) охорона майна (будівель, споруд, устаткування, транспорту), охорона 

перевезень, страхування майна та ризиків, гарантування безпеки інвестування; 

2) прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, 

економічних і політичних процесів; 

3) створення умов функціонування з найменшою імовірністю реалізації 

загроз безпеці інформаційних ресурсів і зумовлення різних видів збитку; 

4) усе зазначене. 

Тест 6 

Досягнення найбільш ефективного використання ресурсів підприємства – 

це: 

1) інтелектуальна складова; 

2) фінансова складова; 

3) інформаційна складова; 

4) силова складова. 

Тест 7 

Коли підприємству недостатньо власних обігових коштів, і воно залучає 

короткострокові кредити (крім середньо- та довгострокових позик) – це: 

1) кризовий фінансовий стан і кризовий рівень фінансової безпеки; 

2) критичний фінансовий стан і критичний рівень фінансової безпеки; 

3) нестійкий фінансовий стан і нестабільний рівень фінансової безпеки; 

4) усе зазначене. 

Тест 8 

Найбільш небезпечний тип зловживань, що виникає там, де працівники 

можуть розпоряджатися значними сумами і самостійно ухвалювати важливі 

фінансові рішення – це: 

1) систематичні розкрадання середнього розміру; 

2) «внутрішнє підприємництво»; 

3) дрібні разові розкрадання; 

4) усе зазначене. 
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Тест 9 

Для оцінки рівня правової безпеки визначають: 

1) співвідношення чисельності окремих категорій працівників;  

2) співвідношення втрат підприємства внаслідок порушення трудових 

норм до загального розміру відвернених юридичною службою втрат; 

3) відповідність кваліфікації працівників ступеню складності 

виконуваних ними робіт; 

4) співвідношення власного та залученого капіталу. 

Тест 10 

До показників безпеки підприємства у політико-правовій сфері 

відноситься: 

1) коефіцієнт платіжної дисципліни; 

2) коефіцієнт якості юридичних послуг; 

3) коефіцієнт юридичного менеджменту; 

4) усе зазначене. 

Тест 11 

Показники рівня економічної безпеки підприємства, що дають змогу 

виявити больові точки в його діяльності, визначити основні напрями і найбільш 

дієві способи підвищення ефективності його роботи – це: 

1) внутрішньовиробнича складова економічної безпеки підприємства; 

2) невиробнича складова економічної безпеки підприємства; 

3) категорії економічної безпеки підприємства; 

4) індикатори економічної безпеки підприємства. 

Тест 12 

За допомогою яких показників можна оцінити фінансово-економічний 

стан (безпеку) підприємства: 

1) ділової активності; 

2) фінансової стійкості; 

3) прибутковості та платоспроможності; 

4) усе зазначене. 
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Тест 13 

До негативних впливів на техніко-технологічну складову економічної 

безпеки підприємства належать: 

1) дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу підприємства; 

2) порушення технологічної дисципліни; 

3) моральне старіння використовуваних технологій;  

4) усе зазначене. 

Тест 14 

Надійність взаємодії з економічними контрагентами підприємства – це: 

1) силова складова економічної безпеки підприємства; 

2) інтерфейсна складова; 

3) правова безпека; 

4) інформаційна безпека. 

Тест 15 

Ефективність використання всього наявного майна підприємства 

характеризує: 

1) рентабельність активів; 

2) рентабельність власного капіталу; 

3) рентабельність акціонерного капіталу;  

4) рентабельність продукції. 

Тест 16 

Коли підприємству достатньо власних джерел формування запасів та 

покриття витрат – це: 

1) нестійкий фінансовий стан і нестабільний рівень фінансової безпеки; 

2) нормальна фінансова стійкість і нормальний рівень безпеки; 

3) абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека; 

4) усе зазначене. 

Завдання 1 

На основі даних щодо часткових функціональних критеріїв економічної 

безпеки підприємства «Альфа», наведених в таблиці, необхідно визначити 
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інтегральний показник економічної безпеки підприємства. 

Таблиця – Часткові функціональні критерії економічної безпеки підприємства 

та їх значущість 

Показники 

Функціональні складові економічної безпеки 
підприємства (ЕБП) 

Ф
ін

ан
со

в
а 

Ін
те

л
ек

ту
ал

ьн

а 
і 
к
ад

р
о
в
а 

Т
ех

н
ік

о
-

те
х
н

о
л
о
гі

ч
н

а 

П
о
л
іт

и
к
о

-

п
р
ав

о
в
а 

Ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
а 

Е
к
о
л
о
гі

ч
н

а 

С
и

л
о
в
а 

Значення часткових 

функціональних критеріїв  
ЕБП, коеф. 

0,9 0,8 0,8 0,4 0,75 0,3 0,5 

Значущість функціональних 
складових ЕБП, коеф. 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

 

Завдання 2 

На основі даних господарської діяльності ПП «Зірка», наведених у таблиці, 

необхідно спрогнозувати за допомогою моделі Е. Альтмана ймовірність 

банкрутства підприємства. 

Таблиця – Окремі показники господарської діяльності ПП «Зірка» 

Показник 
 

Сума, тис. грн. 
 Виторг від реалізації продукції 1000 

Податок на додану вартість 166,7 

Валові витрати на виробництво і реалізацію 

продукції  
750 

Нерозподілений прибуток 10 

Вартість оборотного капіталу 650 

Загальна вартість активів 
 

800 

Позиковий капітал 450 

Статутний капітал 
 

200 

 

Завдання 3 

Ви займаєте посаду менеджера відділу стратегічних досліджень 

підприємства «Альфа», яке займається виробництвом чаю. Використовуючи 

матрицю Бостонської консалтингової групи (БКГ) і дані про портфель 
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підприємства, наведених в таблиці, необхідно:  

1. Встановити перспективність ринкової позиції різних видів продукції 

підприємства у звітному році. 

2. Запропонувати портфельну стратегію для підприємства. 

Таблиця – Характеристика портфеля пропозицій підприємства 

Види продукції 

 

Виторг від реалізації 
продукції, тис. грн. 

 

Частка ринку 
у звітному році , % 

За минулий 
рік 

 

За звітний рік 

 

Підпридпри 
ємства 

 

конкурента 

 

А 100 120 10 20 

Б 350 360 20 15 

В 180 200 15 20 
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4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Що таке економічна безпека?  

2. У чому полягає сутність економічної небезпеки?  

3. Який зв’язок можна визначити між економічною небезпекою та економічним 

правопорушенням?  

4. Які є види заходів безпеки?  

5. Що таке загрози економічній безпеці?  

6. Які є види загроз?  

7. Що таке економічна загроза і чим вона відрізняється від економічної 

небезпеки?  

8. Що таке фізичні загрози?  

9. Що таке психологічно-інформаційні загрози?  

10. Які є джерела загроз?  

11. Які економічні загрози та небезпеки існують для підприємства на світовому, 

національному та індивідуальному рівні?  

12. Що таке індикатори економічної безпеки підприємства?  

13. Які є джерела негативних впливів на економічну безпеку підприємства?  

14. Які основні функціональні цілі економічної безпеки?  

15. Якою є структура економічної безпеки підприємства?  

16. Якими є показники безпеки підприємства у фінансовій сфері?  

17. Якими є показники безпеки підприємства у кадровій сфері?  

18. Якими є показники безпеки підприємства в інформаційній сфері?  

19. Якими є показники безпеки підприємства у силовій сфері?  

20. Якими є показники безпеки підприємства у ринковій сфері?  

21. Якими є показники безпеки підприємства в інтерфейсній сфері?  

22. Якими є показники безпеки підприємства в екологічній сфері?  

23. Які існують методичні підходи до оцінювання економічної безпеки 

підприємства?  
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24. Що таке система безпеки організації?  

25. Які основні завдання системи безпеки?  

26. Які об’єкти та суб’єкти безпеки?  

27. Що є предметом економічної безпеки підприємства?  

28. Яким є механізм реалізації безпеки?  

29. Які основні функції системи безпеки?  

30. Які основні засоби економічної безпеки?  

Модуль 2 

 

1. Що таке комерційна таємниця?  

2. Яким є механізм визначення переліку інформації, що становить комерційну 

таємницю?  

3. Якими є методи викрадення таємниць підприємства?  

4.Чим державна таємниця відрізняється від комерційної?  

5. Які є способи незаконного добування інформації?  

6. Що розуміється під незаконним використанням відомостей, які становлять 

комерційну таємницю?  

7. Як визначаються втрати підприємства від порушення комерційної таємниці?  

8. Які є форми і методи економічного шпигунства?  

9. У чому суть та особливості ділової розвідки?  

10. Які існують внутрішні та зовнішні джерела інформації ділової розвідки?  

11. Яким чином впливає науково-технічний прогрес на розвиток економічної 

розвідки?  

12. Яка специфіка створення розвідувальних структур у системі безпеки 

підприємства?  

13. У чому суть діяльності ділової розвідки?  

14.За якими критеріями доцільно оцінювати джерела та зміст інфор-мації, що 

отримала ділова розвідка?  

15. Які можливі напрями перевірки ділового партнера?  

16.Чим відрізняється ділова розвідка від промислового шпигунства?  
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17. Які основні переваги підприємства з сильною структурою ділової розвідки?  

18. Яка роль ділової розвідки у безпеці бізнесу?  

19. Назвіть закони та положення України, які регламентують відпо-відальність 

за порушення ІБ.  

20. Назвіть сфери використання патентного й авторського права.  

21. Назвіть переваги ГУІКБ на підприємстві.  

22. Назвіть типи брандмауерів та файерволів.  

23. Яку кримінальну відповідальність визначають закони України за 

комп’ютерні злочини?  

24. Назвіть закони України, що визначають статус електронного підпису.  

25. Дайте визначення систем попередження вторгнення.  

26. У чому полягають принципові відмінності систем визначення вторгнення.  

27. Сфери використання систем автентифікації та ідентифікації.  

28. Назвіть основні принципи міжнародних стандартів управління ІБ. 
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