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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Економічна безпека 

підприємства» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра зі спеціальності 051 Економіка. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 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 в області економіки, організації та планування діяльності 

підприємства та засоби захисту категорованої економічної інформації. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Економічна безпека підприємства» 

використовує термінологію та методи таких дисциплін як «Економіка 

підприємства», «Стратегія підприємства», «Економічний аналіз». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

змістовий модуль 1 − теоретико-методичні основи забезпечення економічної 

безпеки підприємства; 

змістовий модуль 2 − організаційно-економічний механізм управління 

економічною безпекою підприємства. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна безпека 

підприємства» є формування теоретичних знань та практичних навичок економіко-

правового характеру щодо розвитку відносин між зацікавленими особами 

зовнішнього та внутрішнього середовищ в системі управління підприємством з 

метою підвищення рівня його економічної безпеки в ринковій економіці.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна безпека 

підприємства» є: формування знань, умінь та навичок щодо розв’язання проблем: 

розпізнавання кризових явищ (симптоми, причина, природа, рівень та час впливу); 

прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати 

діяльності підприємства, стан економічної безпеки підприємства; визначення 

можливостей запобігання кризі і/або її пом’якшення; забезпечення функціонування 

підприємства в умовах криз. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: 

знати:  

наукові основи безпеки підприємницької структури; 

сутність економічної безпеки підприємства та її функціональні складові;  

значущі загрози та небезпеки економічній безпеці підприємства на різних 

інституційних рівнях; 

принципи організації системи економічної безпеки підприємства. 

основні підходи до гарантування безпеки; 

основні нормативно правові документи, що регламентують діяльність служби 

безпеки на підприємстві; 

критерії оцінки та методи оцінювання рівня економічної безпеки 

підприємства. 

вміти: 

ставити завдання, аналізувати, давати порівняльну характеристику 

програмного забезпечення інформаційної та економічної безпеки на 

підприємстві. 

розробляти вимоги щодо створення комплексу засобів та їх подальшого 

використання при забезпеченні інформаційної та економічної  безпеки на 

підприємстві. 

проводити об’єктивний аналіз ефективності прийнятих управлінських рішень, 

користуватися обраним технологічним апаратом щодо вирішення завдань 

підприємства, які виникають під час розробки та дослідження систем 

економічної безпеки. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (в тому числі 

лекції – 16 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 90 год.) / 4 кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

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. 

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. 

Тема 3. Система економічної безпеки підприємства 

1. Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підп- 

риємства. 

2. Концепція безпеки підприємства. 

Тема 4. Особливості діяльності служби безпеки підприємства 

1. Служба безпеки як підсистема підприємства. 

2. Структура та особливості управління діяльністю служби безпеки 

підприємства. 
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Змістовий модуль 2. Організаційно-економічний механізм  управління 

економічною безпекою підприємства 

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 пі- 

дприємства. 

4. Економічне шпигунство. 

5. Налагодження охорони комерційної таємниці. 

Тема 6. Ділова розвідка 

1. Передумови виникнення та актуальність ділової розвідки. 

2. Особливості ділової розвідки. 

3. Роль ділової розвідки у бізнесі. 

Тема 7. Загальні принципи безпеки інформаційних технологій 

1. Задачі та зміст дисципліни. 

2. Основні поняття та стандарти ІБ. 

3. Класифікація загроз ІБ. Основні характеристики інформації. 

Тема 8. Правові основи ЕБ 

1. Законодавство України у сфері ЕБ. 

2. Міжнародне законодавство в області ЕБ. 

3. ГУІКБ на підприємстві. 
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