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ВСТУП 

 

Економічна безпека підприємства є синтетичною галуззю знань, де 

використовується термінологія та методи інших дисциплін. „Економічна 

безпека підприємства” як навчальна дисципліна спирається на економічну 

теорію, економіку підприємства, управлінський облік, економічний аналіз та 

інші галузі знань. 

Мета дисципліни – вивчення методичних підходів до розв’язання 

проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств, а саме: 

– опанування знань щодо суті захисту складових організації, методики і 

техніки гарантування економічної безпеки на підприємствах; 

– формування вмінь виявляти порушення фінансової, кадрової, технічної 

та інших складових дисципліни, аналізувати і встановлювати причини їх 

виникнення та шляхи подолання;  

– формування вмінь правильно проводити заходи й використовувати 

засоби, контролювати виконання пропозицій щодо усунення виявлених 

недоліків, порушень і загроз економічній безпеці підприємства. 

Об’єкт вивчення дисципліни – система економічної безпеки 

підприємства.  

Предмет навчальної дисципліни – наукові основи безпеки 

підприємницької структури, принципи, методи захисту підприємства в умовах 

ризику та невизначеності, методичні положення щодо формування  системи 

економічної безпеки підприємства, також комп’ютерні технології, що 

використовуються у сфері економіки, організації та планування діяльності 

підприємства та засоби захисту категорованої економічної інформаці.  

Заняття з дисципліни „Економічна безпека підприємства” проводяться у 

формі лекцій і практичних занять. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема 1 Поняття та основні категорії економічної безпеки 

Мета: ознайомити студентів з основними категоріями економічної 

безпеки, методами дослідження загроз економічній безпеці.  

План 

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. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: економічна безпека підприємства, загрози, захист, 

комерційна таємниця. 

Економічна безпека підприємства (організації) — це такий стан 

корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, 

техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого 

гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного 

функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, 

запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). 

Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється 

об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням 

забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї 

діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки 

ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути 

можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних 

складових зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть бути: 

1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання 

(органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств (організацій)- 
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конкурентів; 

2)  збіг об'єктивних обставин (стан фінансової  кон'юнктури на ринках даного 

підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні 

обставини тощо). 

Залежно від суб'єктної зумовленості негативні впливи на економічну 

безпеку можуть мати об'єктивний і суб'єктивний характер. 

Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають не з волі 

конкретного підприємства або його окремих працівників. 

Суб'єктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи 

підприємства в цілому або окремих його працівників (насамперед керівників і 

функціональних менеджерів).  

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб 

гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування нині і 

високий потенціал розвитку в майбутньому.  

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать: 

 забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової 

стійкості та незалежності підприємства (організації); 

 забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 

конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи іншого суб'єкта 

господарювання; 

 досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та 

ефективної організаційної структури управління підприємством (організацією);  

 досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 

інтелектуального потенціалу; 

 мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 

діяльності на стан навколишнього середовища; 

 якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства 

(організації); 

 забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці та 

досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх 
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підрозділів підприємства та відділів організації;  

 ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу 

та майна, а також комерційних інтересів. 

Завдання до теми 

Річний баланс виробничого підприємства «Меридіан» виглядає таким 

чином: 

 

Актив 

 

Значення  

 показника 

тис. грн 

 

Пасив 

 

Значення  

 показника 

тис. грн 

 

Основні активи 

Запаси сировини  

Незавершене 

виробництво  

Запаси готової 

продукції 

Дебіторська 

заборгованість  

Грошові кошти 

Короткострокові 

фінансові вкладення  

Інші поточні активи 

 

 

4200 

800 
 

150 

 

470 

 

2500 

400 

 

4240 

      140 

 

Власні кошти 

Резерви 
Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість  

Короткострокова 

банківська 

заборгованість  

Короткострокова 

заборгованість  

 

 

        4700 

2000 
 

 

1500 

 

 

3200 

 

1500 

ПІДСУМОК 

БАЛАНСУ 

12900 ПІДСУМОК 

БАЛАНСУ 

12900 

 

Визначити: 

1. Розрахувати власні оборотні кошти. 

2. Обчислити поточні фінансові потреби. 

3. Визначити потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів. 

4. Розрахувати реальний надлишок/дефіцит грошових коштів. 

5. Якщо буде виявлений дефіцит, розрахувати суму необхідного 

короткострокового кредиту. 

6. Зробити висновки щодо економічної безпеки підприємства та 

запропонувати практичні рекомендації для підвищення економічної безпеки 

підприємства, що аналізується. 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Розрахуємо власні оборотні кошти (ВОК) як різницю поточних пасивів 
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(ПП) і поточних активів (ПА): 

 

ВОК = ПП – ПА = (ВК +Р +ДКЗ) – ОА, 

 

де ВК – власні ; Р – резерви ; ДКЗ – довгострокова кредиторська заборгованість 

; ОА – оборотні активи. 

2. Знайдемо поточні фінансові потреби (ПФП):  

 

ПФП = ПА (без грошей) – ПП = (ЗС +НВ +ЗГП+ ДЗ) – ККЗ, 

 

де ПА – поточні активи; ПП – поточні пасиви; ЗС – запаси сировини; НВ – 

незавершене виробництво; ЗГП – запаси готової продукції; ДЗ – чиста 

дебіторська заборгованість (тільки по постачальниках); ККЗ – короткострокова 

кредиторська заборгованість по постачальниках. 

3. Знайдемо потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів (ДК) 

 

ДК = ВОК – ПФП. 

 

4. Знайдемо реальний надлишок (РН) 

 

РН = ПН +КК – КФВ, 

 

де ПН – потенційний надлишок; КК – короткострокові кредити банку; КФВ – 

короткострокові фінансові вкладення. 

Задача 1 

Річний баланс виробничого підприємства «ХХХ» виглядає таким чином: 

 

Актив 

 

Значення  

показника  

тис. грн 

 

Пасив 

 

Значення  

 показника 

тис. грн 

Необоротні активи 
Оборотні активи, 

зокрема  

грошові кошти 

704 

 

3228 

97 

Власний капітал 

Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість  

2236 

 

 

54 
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короткострокові 

фінансові вкладення  

 дебіторська 

заборгованість (тільки 

по покупцях) 

дебіторська 

заборгованість інша 

матеріально-виробничі 

запаси 

 

- 

 

 

795 

 

 

2328 

Короткострокова 

заборгованість по 

постачальниках 

Короткострокова 

заборгованість по 

заробітній платі  

Короткострокова 

заборгованість перед 

бюджетом та позабюд-

жетними фондами 

 

 

1203 

 

 

118 

 

 

321 

ПІДСУМОК БАЛАНСУ 3932 ПІДСУМОК БАЛАНСУ 3932 

 

Визначити: 

1. Розрахувати власні оборотні кошти. 

2. Обчислити поточні фінансові потреби. 

3. Визначити потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів. 

4. Розрахувати реальний надлишок/дефіцит грошових коштів. 

5. Якщо буде виявлений дефіцит, розрахувати суму необхідного 

короткострокового кредиту. 

6. Зробити висновки щодо економічної безпеки підприємства та 

запропонувати практичні рекомендації для підвищення економічної безпеки 

підприємства, що аналізується. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте 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 усунення? 

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

 

Практичне заняття № 2 

Тема 2 Індикатори та складові економічної безпеки підприємства 

Мета: ознайомити студентів з підходами до оцінювання економічної 

безпеки підприємства. 
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План 

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. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: індикатори безпеки, складові, функціональні складові, 

методи, підходи, інтегральний показник. 

Основні функціональні складові економічної безпеки підприємства: 

1. Фінансова складова: досягнення найбільш ефективного використання 

корпоративних ресурсів. 

2. Інтелектуальна й кадрова складові: збереження та розвиток 

інтелектуального потенціалу підприємства; ефективне управління 

персоналом. 

3. Техніко-технологічна складова: ступінь відповідності застосовуваних 

на підприємстві технологій сучасним світовим аналогам щодо оптимізації 

витрат ресурсів. 

4. Політико-правова складова: усебічне правове забезпечення діяльності 

підприємства, дотримання чинного законодавства. 

5. Інформаційна складова: ефективне інформаційно-аналітичне 

забезпечення господарської діяльності підприємства (організації).  

6. Екологічна складова: дотримання чинних екологічних норм, 

мінімізація втрат від забруднення довкілля.  
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7. Силова складова: забезпечення фізичної безпеки працівників фірми 

(насамперед керівників) і збереження її майна. 

Завдання до теми 

Власний капітал підприємства – 50 тис. грн. Підприємство істотно 

розширює господарську діяльність за рахунок залучення позикових коштів. 

Коефіцієнт валової рентабельності активів 20 %. Існує 8 альтернативних 

варіантів розширення діяльності. Необхідно визначити, при якій структурі 

капіталу буде досягнута найвища рентабельність власного капіталу. Ставка 

податку на прибуток 25 %. Додаткові дані наведені в таблиці. 

Показник 
Варіанти господарської діяльності  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Власний 

капітал 

Позиковий 

капітал 
Загальна 

сума 

капіталу 

(підсумок 

балансу) 

Ставка 

відсотка за 

кредит з 

урахуванням 

ризику 

50 

 

--- 

 
 

50 

 

 

 

 

--- 

50 

 

15 

 
 

65 

 

 

 

 

18 

50 

 

  30 

 
 

80 

 

 

 

 

18 

50 

 

    45 

 
 

95 

 

 

 

 

18,5 

50 

 

   60 

 
 

110 

 

 

 

 

19 

50 

 

75 

 
 

125 

 

 

 

 

19,5 

50 

 

90 

 
 

140 

 

 

 

 

20 

50 

 

105 

 
 

155 

 

 

 

 

20,5 

 

Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Послідовність виконання розрахунків. 

Показник Варіанти розширення діяльності  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Валовий прибуток Пв= Rа *А; де: Rа – рентабельність 
активів, %; А –вартість активів, тис. грн  

        

Вартість позикового капіталу ВПК = ПК*i, тис. грн; ПК– 

позиковий капітал, тис. грн; і – ставка позикового відсотка, 
% 

        

Прибуток до оподаткування Пн=Пв – ВПК, тис. грн          

Податок на прибуток Пп=Пн*0,25, тис. грн         

Чистий прибуток Пч = Пн – ПП         

Рентабельність капіталу Rк =Пч *ВК, тис. грн; ВК – 

власний капітал, грн  
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Контрольні питання 

1. Що таке індикатори економічної безпеки? 

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]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема 3 Система економічної безпеки підприємства 

Мета: ознайомити студентів із підходами до формування системи 

економічної безпеки підприємства. 

План 

1. Поняття та основні елементи системи економічної безпеки 

підприємства. 

2. Концепція безпеки підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: елементи системи економічної безпеки, функціональні 

критерії, моделювання. 

Методика побудови системи економічної безпеки підприємства включає 

такі етапи: 

1) вивчення специфіки бізнесу підприємства, сегмента, який воно займає 

на ринку, штатного розпису, а також знайомство з персоналом; 

2) аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства 

та вивчення інформації про кризові ситуації, їхні причини і шляхи 

врегулювання; 
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3) аудит наявних засобів із забезпечення безпеки й аналіз їх відповідності 

виявленим загрозам; 

4) моделювання нової системи економічної безпеки підприємства: 

розробка плану усунення виявлених під час аудиту недоліків; підготовка 

пропозицій щодо удосконалення системи економічної безпеки (у т. ч. створення 

служби безпеки на підприємстві, якщо такої не існувало, чи системи безпеки на 

її базі, визначення механізмів її забезпечення та розробка організаційної 

структури управління системою), розрахунок усіх видів необхідних ресурсів; 

планування щомісячних витрат на забезпечення функціонування системи 

економічної безпеки (бюджет); 

5) затвердження керівництвом моделі нової системи та бюджету на її 

утримання; 

6) етап формування нової системи економічної безпеки; 

7) оцінка ефективності сформованої системи, а також її удосконалення. 

Запропонована методика формування системи економічної безпеки 

підприємства передбачає здійснення постійного контролю (під час та після 

реалізації кожного етапу), коригування й удосконалення напрямів формування 

системи безпеки, щоб оптимально пристосовуватися і реагувати на зміни у 

зовнішньому та внутрішньому середовищах, характері ризиків і загроз, а також 

зміни в законодавчому полі, появу на ринку недобросовісних конкурентів, 

зміну форм і методів протиправної діяльності, переліку конфіденційної 

інформації та інших чинників.  

Комплексний підхід до забезпечення економічної безпеки промислового 

підприємства починається з планування діяльності, а саме: з вибору місії, 

розробки організаційної структури управління та забезпечення (утримання) 

ринкової позиції на ринку. Необхідність проведення даного заходу виявляється 

в тому, що залежно від вибраної головної мети, стратегії економічного 

управління та частки ринку можна визначити основні напрями забезпечення її 

економічної безпеки. 
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Завдання до теми 

На основі даних щодо часткових функціональних критеріїв економічної 

безпеки підприємства «Альфа», наведених у таблиці, необхідно визначити 

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

ь
н

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 

 

Контрольні питання 

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]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема 4 Особливості діяльності служби безпеки підприємства 

Мета: ознайомити студентів з порядком діяльності служби безпеки 

підприємства. 

План 

1. Служба безпеки як підсистема підприємства. 

2. Структура та особливості управління діяльністю служби безпеки 

підприємства. 
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Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: служба безпеки, елементи системи економічної безпеки, 

функціональні критерії, моделювання. 

Зазвичай увесь комплекс діяльності із забезпечення економічної безпеки 

покладається на службу безпеки підприємства (у разі її наявності на 

підприємстві) як основну ланку системи економічної безпеки. Цю діяльність 

може координувати один із заступників керівника підприємства або рада з 

питань безпеки. Служба безпеки підприємства у процесі реалізації методики 

здійснює контрольні та координуючі функції, щоб забезпечити узгоджену 

роботу всіх працівників і структурних одиниць підприємства для вирішення 

системою економічної безпеки її основних завдань і досягнення цілей бізнесу.  

Таким чином, запропонована методика формування системи економічної 

безпеки підприємства безпосередньо враховує специфіку підприємства 

(структуру, чисельність, напрями діяльності, стадію розвитку тощо) та 

обстановку, у якій воно функціонує (як зовнішнє середовище, так і внутрішню 

середу) для здійснення запланованих заходів, спрямованих на адекватне 

реагування на зовнішні та внутрішні загрози; планування й розробку рішень; 

оптимальний розподіл і використання ресурсів; застосування наявних у 

підприємства засобів забезпечення економічної безпеки; постійний контроль і 

коригування як повсякденної діяльності підприємства, так і самого процесу 

формування системи безпеки. 

Завдання до теми 

Розрахувати поріг беззбитковості, поріг рентабельності, запас фінансової 

міцності (у натуральному і вартісному вираженні) і силу операційного важеля 

при наступних вихідних даних: ціна реалізації одиниці продукції – 100 грн, 

річний обсяг реалізації – 2000 шт., змінні витрати на одиницю продукції – 

65 грн, прямі постійні витрати – 15 тис. грн, непрямі постійні витрати – 5 

тис. грн. 

Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 
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Послідовність виконання розрахунків 

1. Знайдемо валову маржу: 

 

ВМ =В – Сзм 

 

де В – виторг; Сзм – змінні витрати 

Знайдемо силу операційного важеля: 

 

СОВ=ВМ/П, 

 

де П – прибуток. 

Знайдемо відсоток падіння прибутку: 

 

ПП%=ПВ%хСОВ, 

 

де ПВ% – відсоток падіння виторгу. 

2. Знайдемо відсоток зниження виторгу, при якому підприємство стає на 

поріг рентабельності. 

3. Сума прибутку, яку потрібно зберегти. 

Щоб зберегти % прибутку, виходитимемо з формули, що постійні витрати 

не повинні перевищити: 

 

Спост =(СОВ–1)хП. 

 

4. Знайдемо відсотки за кредит: 

 

% =ПК х і, 

 

де  ПК – позиковий капітал; і – ставка відсотка за кредит. 

5. Знайдемо економічну рентабельність активів: 
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ЕР=НРЕІ/ПБх100 % 

 

де НРЕІ – нетто-результат експлуатації інвестицій НРЕІ=П+%; ПБ – підсумок 

балансу. 

Знайдемо ефект фінансового важеля: 

 

ЕФВ=(1-НП)х(ЕР-СРСП)хПК/СК. 

Контрольні питання 

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?  

Література: [5, с. 322–337; 8, с. 85–98; 17, с. 56–75; 20, с. 24–29]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема 5 Недобросовісна конкуренція та захист комерційної таємниці 

Мета: ознайомити студентів з механізмами протидії недобросовісній 

конкуренції та захисту комерційної таємниці. 

План 

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. 
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Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: комерційна таємниця підприємства, недобросовісна 

конкуренція, економічне шпигунство. 

До функцій, які в сукупності характеризують процес створення та захисту 

інформаційної складової економічної безпеки, належать: 

1) збирання всіх видів інформації, що має відношення до діяльності того 

чи того суб'єкта господарювання (інформації щодо всіх видів ринків; 

інформації, що характеризує політичні події й тенденції макроекономічного 

розвитку світової та національної економік; корисну науково-технічну 

інформацію); 

2) аналіз одержуваної інформації з обов'язковим дотриманням 

загальноприйнятих принципів (систематизації, безперервності надходження, 

усебічного характеру аналітичних процесів) і методів (локальних із 

специфічних проблем, загальнокорпоративних) організації робіт; 

3) прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, 

економічних і політичних процесів на підприємстві (в організації), в країні та у 

світі стосовно конкретної сфери бізнесу (діяльності), а також показників, яких 

необхідно досягти суб'єкту господарювання (наприклад, фінансові прогнози, 

прогнози об'єктів виробництва й технологічного розвитку); 

4) оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та в цілому, 

розробка рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному суб’єкті 

господарювання; 

5) інші види діяльності з розробки інформаційної складової економічної 

безпеки (зв'язок із громадськістю, формування сприятливого іміджу фірми, 

захист конфіденційної інформації). 

На підприємство (в організацію) постійно надходять потоки інформації, 

що розрізняються за джерелами їхнього формування (виникнення). 

Заведено виокремлювати: 

• відкриту офіційну інформацію; 

• вірогідну нетаємну інформацію, одержану через неформальні контакти 
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працівників фірми з носіями такої інформації; 

• конфіденційну інформацію, одержану способом несанкціонованого 

доступу до неї. 

Завдання до теми 

Виторг від реалізації – 2500 тис. грн, змінні витрати – 1400 тис. грн, 

постійні витрати – 600 тис. грн, власні кошти – 900 тис. грн, довгострокові 

кредити – 250 тис. грн, короткострокові кредити – 300 тис. грн, середня 

розрахункова ставка відсотка за користування кредитом (середньозважена 

вартість позикових коштів) – 25 %. 

За наведеними вихідними даними визначити: 

1. Скільки відсотків прибутку вдасться зберегти підприємству, якщо 

виторг від реалізації скоротиться на 10 %? 

2. Відсоток зниження виторгу, при якому підприємство повністю 

позбавляється прибутку і знов устає на поріг рентабельності. 

3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при 

скороченні виторгу на 15 % при колишньому значенні сили дії операційного 

важеля підприємство зберегло 80 % очікуваного прибутку? 

4. Рівень ефекту фінансового важеля. Ставка оподаткування прибутку 

25 %. 

5. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Послідовність виконання розрахунків. 

1. Знаходимо виторг 

В= QхЦ, 

де Q – де  обсяг реалізації; Ц – ціна за 1 одиницю. 

2. Знайдемо валову маржу: 

ВМ = (Ц – Сзм)хQ. 

3. Знайдемо коефіцієнт валової маржі: 

Квм = ВМ/В. 

4. Знайдемо валову маржу на одиницю товару: 
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Вм1= В/ Q. 

5. Знайдемо поріг беззбитковості в натуральному вираженні: 

ПБшт. = Спост/ВМ1. 

Знайдемо поріг беззбитковості у вартісному вираженні: 

ПБгрн. = Спост/Квм. 

6. Знайдемо поріг рентабельності в натуральному вираженні: 

ПРшт. = (С
пр

пост +С
кс

пост):ВМ1. 

   Знайдемо поріг рентабельності у вартісному вираженні: 

ПРгрн = Спост/Квм. 

7. Знайдемо запас фінансової міцності у вартісному вираженні: 

ЗФМгрн=В – ПРгрн. 

   Знайдемо запас фінансової міцності у відсотках: 

ЗФМ% =ЗФМгрн./Вх100 

8. Знайдемо прибуток: 

П=ВМ-С
пр

пост – С
кс

пост. 

9. Знайдемо силу операційного важеля: 

СОВ=ВМ/П. 

Контрольні питання 

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 отримання 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]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема 6 Ділова розвідка 

Мета: ознайомити студентів з видами та організацією ділової розвідки 
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підприємства. 

План 

1. Передумови виникнення та актуальність ділової розвідки. 

2. Особливості ділової розвідки. 

3. Роль ділової розвідки у бізнесі. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: стратегічна ділова розвідка, оперативна ділова розвідка, 

служба ділової розвідки. 

Фактично Д(К)Р забезпечує керівництво підприємства інформацією, 

необхідною для превентивного ухвалення рішень. Це збирання інформації, її 

класифікація (за вагомістю, рівнем вірогідності, напрямом застосування і т. д.), 

аналіз, прогноз розвитку ситуації, підготовка рекомендацій керівництву. 

Розрізняють стратегічну Д(К)Р і оперативну. 

Служба Д(К)Р залежно від масштабу підприємства може складатися з 

одного штатного працівника, а може бути великим і розгалуженим підрозділом. 

У практичній діяльності до процесу Д(К)Р залучається багато працівників 

підприємства, що не мають прямого адміністративного зв'язку з цим 

підрозділом. 

Завдання стратегічної Д(К)Р за змістом близькі до завдань стратегічного 

планування і маркетингу і зводяться до визначення структури й динаміки тієї 

сфери господарсько-економічної діяльності, у якій працює (або збирається 

працювати) підприємство, з виявленням і аналізом усіх конкурентів і 

контрагентів у цій сфері діяльності. 

Оперативна Д(К)Р вирішує гострі завдання негативної взаємодії з 

конкретним конкурентом і часто діє на межі етично та юридично установлених 

норм і засобів. Оскільки йдеться про цільову функцію створення труднощів або 

перешкод конкурентові, то всі ці завдання ставляться з явним акцентом на 

пошук слабких місць у діяльності конкурента. 

Завдання до теми 

Ви займаєте посаду менеджера відділу стратегічних досліджень 
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підприємства «Альфа», яке займається виробництвом чаю. Використовуючи 

матрицю Бостонської консалтингової групи (БКГ) і дані про портфель 

підприємства, наведені в таблиці, необхідно:  

1. Установити 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 
 

Підпри- 
ємства 

 

Конкурента 
 

А 100 120 10 20 

Б 350 360 20 15 

В 180 200 15 20 

 

Контрольні питання 

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]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема 7 Загальні принципи безпеки інформаційних технологій 

Мета: ознайомити студентів із загальними принципами безпеки 

інформаційних технологій. 

План 

1. Задачі та зміст дисципліни. 

2. Основні поняття та стандарти ІБ. 

3. Класифікація загроз ІБ. Основні характеристики інформації. 
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Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: інформація, захист інформації, комерційна таємниця. 

Оперативна реалізація заходів з розробки та охорони інформаційної 

складової економічної безпеки здійснюється послідовним виконанням певного 

комплексу робіт, а саме: 

А. Збирання різних видів необхідної інформації, що здійснюється через 

офіційні контакти з різноманітними джерелами відкритої інформації, 

неофіційні контакти з носіями закритої інформації, а також за допомогою 

спеціальних технічних засобів. 

Б. Обробка та систематизація одержаної інформації, що провадиться 

відповідною службою підприємства (організації) з метою упорядкування для 

наступного більш глибокого аналізу. Для цього створюються класифікатори 

інформації та досьє, внутрішні бази даних і каталоги. 

В. Аналіз одержаної інформації, котрий включає всебічну обробку 

одержаних даних з використанням різних технічних засобів і методів аналізу.  

У процесі здійснення аналітичних робіт виконуються прогнозні 

розрахунки за всіма аспектами інформаційної діяльності та можливими 

варіантами поведінки середовища бізнесу за допомогою різних методів 

моделювання. 

Г. Захист інформаційного середовища підприємства (організації), що 

традиційно охоплює: 

• заходи для захисту суб'єкта господарювання від промислового шпіонажу з 

боку конкурентів або інших юридичних і фізичних осіб; 

• технічний захист приміщень, транспорту, кореспонденції, переговорів, різної 

документації від несанкціонованого доступу заінтересованих юридичних і 

фізичних осіб до закритої інформації; 

• збирання інформації про потенційних ініціаторів промислового шпіонажу та 

проведення необхідних запобіжних дій з метою припинення таких спроб. 

Д. Зовнішня інформаційна діяльність, котру спрямовують на створення в 

очах громадськості сприятливого іміджу підприємства (організації) та протидію 
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спробам завдати шкоди репутації даної фірми через поширення про неї 

неправдивої інформації. 

Завдання до теми 

Річний обсяг реалізації підприємства «Славутич» за рік склав 

400 тис. грн, прогнозований рівень наступного року – 480 тис. грн. Норма 

дивідендів складає 40 %, прибуток в обсязі продажів дорівнює 4,3 %. 

Бухгалтерський баланс за рік має наступний вигляд. 

Актив Сума, тис. 

грн 

Пасив Сума, тис. 

грн 

Основні кошти 

Виробничі запаси 

Розрахунковий рахунок 

 

40 

 60 

20 

Статутний капітал 

Резервний фонд  

Нерозподілений прибуток 

Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість  

Короткострокові 

кредиторська 

заборгованість  

40 

10 

4 

 

26 

 

40 

ПІДСУМОК БАЛАНСУ 120 ПІДСУМОК БАЛАНСУ 120 

1. Визначити додаткову потребу у фінансуванні.  

2. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо 

підвищення економічної безпеки підприємства. 

Послідовність виконання розрахунків. 

1. Знайдемо приріст капіталізації прибутку (ПКП): 

ПКП =МПхППх(1-НД), 

де МП – маржа прибутку (питома вага чистого прибутку в обсязі 

продажів); ПП – прогнозований рівень продажів; НД – норма дивіденду 

(питома вага дивідендів у чистому прибутку). 

2. Обчислимо капіталізований прибуток. 

3. Розрахуємо потребу в додатковому фінансуванні. 

Контрольні питання 

1.  Назвіть основні принципи побудови теорії ІБ.  

2.  Назвіть типи загроз ІБ.  

3. Назвіть існуючі стандарти ІБ.  

Література: [1; 16, с. 53–66]. 
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Практичне заняття № 8 

Тема 8 Правові основи ЕБ 

Мета: ознайомити студентів з правовими основами економічної безпеки. 

План 

1. Законодавство України у сфері ЕБ. 

2. Міжнародне законодавство у сфері ЕБ. 

3. ГУІКБ на підприємстві. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: політико-правова складова економічної безпеки, 

законодавство, захист, зовнішне середовище. 

Загальний процес охорони політико-правової складової економічної 

безпеки здійснюється за типовою схемою, яка охоплює такі елементи (дії) 

організаційно-економічного спрямування: 

1) аналіз загроз негативних впливів; 

2) оцінка поточного рівня забезпечення; 

3) планування комплексу заходів, спрямованих на підвищення цього 

рівня; 

4) здійснення ресурсного планування; 

5) планування роботи відповідних функціональних підрозділів 

підприємства (організації); 

6) оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів щодо 

організації належного рівня безпеки. 

Передовсім детально аналізують загрози внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів на політико-правову складову економічної безпеки та 

причини їхнього виникнення. 

Контрольні питання 

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 
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комп’ютерні злочини?  

Література: [1, с. 110–116; 5, с. 366–372]. 

 

2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

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?  
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22. Якими є показники безпеки підприємства в екологічній сфері?  

23. Які існують методичні підходи до оцінювання економічної безпеки 

підприємства?  

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?  

31. Що таке комерційна таємниця?  

32. Яким є механізм визначення переліку інформації, що становить 

комерційну таємницю?  

33. Якими є методи викрадення таємниць підприємства?  

34.Чим державна таємниця відрізняється від комерційної?  

35. Які є способи незаконного добування інформації?  

36. Що розуміють під незаконним використанням відомостей, які 

становлять комерційну таємницю?  

37. Як визначають втрати підприємства від порушення комерційної 

таємниці?  

38. Які є форми і методи економічного шпигунства?  

39. У чому суть та особливості ділової розвідки?  

40. Які існують внутрішні та зовнішні джерела інформації ділової 

розвідки?  

41. Яким чином впливає науково-технічний прогрес на розвиток 

економічної розвідки?  

42. Яка специфіка створення розвідувальних структур у системі безпеки 

підприємства?  

43. У чому суть діяльності ділової розвідки?  

44. За якими критеріями доцільно оцінювати джерела та зміст інформації, 
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що отримала ділова розвідка?  

45. Які можливі напрями перевірки ділового партнера?  

46.Чим відрізняється ділова розвідка від промислового шпигунства?  

47. Які основні переваги підприємства з сильною структурою ділової 

розвідки?  

48. Яка роль ділової розвідки у безпеці бізнесу?  

49. Назвіть закони та положення України, які регламентують 

відповідальність за порушення ІБ.  

50. Назвіть сфери використання патентного й авторського права.  

51. Назвіть переваги ГУІКБ на підприємстві.  

52. Назвіть типи брандмауерів та файерволів.  

53. Яку кримінальну відповідальність визначають закони України за 

комп’ютерні злочини?  

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

55. Дайте визначення систем попередження вторгнення.  

56. У чому полягають принципові відмінності систем визначення 

вторгнення.  

57. Сфери використання систем автентифікації та ідентифікації.  

58. Назвіть основні принципи міжнародних стандартів управління ІБ.  
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

№  

 

Вид контролю  

Максимальна 

кількість балів за 

семестр за умови 

100% виконання  

окремого виду 

роботи 
1 Лекції (відвідування лекційних занять) 5 

 (наявність конспекту лекцій)  5 

 Написання рефератів  відповідно до тематики лекційних 
занять, що були пропущені з поважних причин 

1 б за кожну 
роботу 

2 Поточний та підсумковий контроль знань на практичних 

(семінарських) заняттях (опитування, контрольні, 

розрахункові, графічні роботи, тести, письмові завдання, 

участь у ділових іграх, розв’язання задач)  

3 б-«задовільно» 

4 б – «добре» 

5 б – «відмінно» 

2.1 Написання рефератів  та їх презентація відповідно до тематики 

курсу 

5 б 

(до 2 робіт за 

семестр) 

2.2 Виконання контрольних робіт за змістовими модулями: 

а) І модульна контрольна робота; 

б) II модульна контрольна робота. 

3 б-«задовільно» 

4 б – «добре» 

5 б – «відмінно» 

  

Додаткові бали: 

 

2.3 Підготовка та опублікування тез доповіді на конференції  з 
тематики курсу 

8 

2.4 Підготовка та публікація наукової статті відповідно до 

тематики курсу під керівництвом викладача 

15 

2.5 Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 

виконанні госпдоговірних замовлень, роботі студентського 

наукового товариства 

5 

 разом за пунктом 2  до 60 балів 

3 Робота на практичних (семінарських, лабораторни х) 

заняттях 

 

 відвідування  15 

 конспект практичних занять  15 

 Разом до 100 балів 
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