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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Основною метою вивчення дисципліни є отримання знань про 

використання теоретико-методичних основ оцінки та аналізу стану економічної 

безпеки підприємства для формування навичок розробки практичних 

рекомендацій щодо зниження ризиків підприємства та розробки антикризових 

заходів. 
 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 
90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 
Методи: словесні, наочні, практичні.  

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання навчальних завдань; тестування; 

поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: ПМК(залік) 

 

Базові знання 
Наявність знань з  аналізу функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які 

характеризують результативність їх діяльності. 

Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціальноекономічних і трудових відносин. 
 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

http://schedule.puet.edu.ua/


Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв‘язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

Вміти використовувати дані, надавати 

аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних 

текстів з економіки. 

Використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології для вирішення соціально-економічних 

завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів. 
 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-

професійної програми: 

Фахові компетентності: 

СК 1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем 

предметної області, основ функціонування сучасної економіки 

на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.  

СК 4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати 

 СК 5. Розуміння особливостей сучасної світової та 

національної економіки, їх інституційної структури, 

обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави 

СК 7. Здатність застосовувати комп‘ютерні технології та 

програмне забезпечення з обробки даних для вирішення 

економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів.  

СК 8. Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері 

економічних та соціальнотрудових відносин. 

СК 9. Здатність прогнозувати на основі стандартних 

теоретичних та економетричних моделей соціальноекономічні 

процеси.  

СК 10. Здатність використовувати сучасні джерела 

економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації 

для складання службових документів та аналітичних звітів 

СК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення 

СК 14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням 

економічних ризиків та можливих соціально-економічних 

наслідків 

СК 15. Здатність проводити аналіз функціонування та 

розвитку суб‘єктів господарювання, стану функціональних 

підсистем підприємств, організацій та установ.  
 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Змістовий модуль 1 «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» 
 

Тема 1.ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ОСНОВИЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ПЛАН 

1.1 Розвиток наукової 

категорії «економічна 

безпека» 

1.2 Необхідність захисту 

підприємнцької діяльності 

1.3 Тлумачення, принципи та 

рівні економічної безпеки 

1.4 Об‘єкти економічної 

безпеки 

1.5 Економічна безпека 

держави 

1.6 Економічна безпека 

Практичне заняття №1 

Тема:  Теоретико-методологічні основи 

економічної безпеки підприємства 

Теретичні питання:  
Сутність системи економічної безпеки 

підприємства  

Підходи до визначення сутності категорій 

безпеки, економічної безпеки, системи 

економічної безпеки та менеджменту безпеки, 

термінологічний взаємозв‗язок понять в 

системі економічної безпеки.  

Класифікація загроз економічній безпеці 

підприємства (ЕБП).  

Способи забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

 

 

Підготувати звіт з практичного заняття (у виді 
-реферативне повідомлення) та розмістити у 
Звіт по практичному заняттю №1 



регіону 

Література:[згідно списку -

базова,додаткова] 

Тема 2.ПОНЯТТЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ПЛАН 

2.1 Історія ісутність поняття 

«економічна безпека 

підприємства» 

2.2 Головна та 

функціональні цілі 

економічної безпеки 

підприємства 

2.3 Об‘єкти і суб‘єкти 

економічної безпеки 

підприємства 

2.4 Економічна безпека 

підприємства як елемент у 

системі економічної безпеки 

держави 

2.5 Складові економічної 

безпеки підприємства 

2.6Формування структури 

рівнів управління захистом 

підприємницької діяльності 

Література:[згідно списку -

базова,додаткова] 

Практичне заняття № 2 

Тема:  Управління системою економічної 

безпеки підприємства: сутність, завдання, 

суб‘єкти, об‘єкти та принципи 

Теретичні питання:  
Складові елементи процесу управління 

системою економічної безпеки підприємства.  

Принципи побудови та функціонування 

комплексної системи економічної безпеки 

підприємства.  

Суб‗єкти управління системою економічної 

безпеки.  

Логіко-структурна модель формування 

механізмів управління системою економічної 

безпеки підприємства. 

Впровадження сучасних технологій 

управління.  

Структурні принципи функціонування системи 

економічної безпеки підприємства.  

Структуризація процесу формування системи 

економічної безпеки підприємств. 

 

 

(Самостійне виконання) 

Підготувати звіт з практичного заняття (у 
виді -реферативне повідомлення) та 
розмістити у Звіт по практичному заняттю 
№2 

Тема 3.ЗАГРОЗИ 

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ПЛАН 

3.1 Система економічного 

захисту підприємства 

3.2 Система заходів 

забезпечення безпеки 

підприємства 

 

Література:[згідно списку -

базова,додаткова] 

Практичне заняття № 3 

Тема:   Загрози економічній безпеці 

підприємства  

Теретичні питання:  
Ризики і загрози економічній безпеці 

підприємств  

Сутність понять «виклик», «ризик», «загроза», 

«небезпека», їх ієрархічна схема відображення 

взаємозв‗язку та вплив на економічну безпеку 

підприємства.  

Класифікація загроз, викликів та ризиків.  

Визначення ризиків у діяльності підприємства.  

Організація управління економічними 

ризиками в процесі підприємницької 

діяльності.  

Алгоритм формування системи економічної 

безпеки підприємства.  

 

 

(Самостійне виконання) 

Підготувати звіт з практичного заняття (у виді -

реферативне повідомлення) та розмістити у 

Звіт по практичному заняттю №3 

Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ПЛАН 

4.1 Поняття загрози 

економічній безпеці, форми 

її прояву 

4.2 Суб‘єкти, які є носіями 

загроз. Види загроз 

4.3 Класифікація загроз 

Практичне заняття № 4 

Тема: . Загрози економічній безпеці 

підприємства: інформаційно-аналітичне 

середовище економічної безпеки підприємства 

Теретичні питання: 
 Поняття загрози економічній безпеці, форми її 

прояву 

 Суб‘єкти, які є носіями загроз. 

 Види загроз 

 Класифікація загроз економічній безпеці 

(Самостійне виконання) 

Підготувати звіт з практичного заняття (у виді -

реферативне повідомлення) та розмістити у 

Звіт по практичному заняттю №4 



економічній безпеці 

Література:[згідно списку -

базова,додаткова] 

Тема 5. СИСТЕМА 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ПЛАН 

5.1 Сутність поняття 

«система економічної 

безпеки» СЕБ, її завдання 

5.2 Принципи створення та 

елементи системи 

економічної безпеки (СЕБ) 

підприємства, її елементи 

5.3 Характеристика системи 

економічної безпеки 

підприємства 

5.4Цілі, завдання та функції 

системи економічної безпеки 

підприємства 

5.5 Людський фактор у 

системи захисту персоналу 

Види співробітництва 

працівників на підприємстві 

 

Література:[згідно списку -

базова,додаткова] 

Практичне заняття № 5 

Тема:  Система економічної безпеки 

підприємства: служба безпеки підприємства 

Теретичні питання:  
Поняття служби безпеки підприємства як 

підсистеми підприємства. 

Порядок створення і ліквідації служби безпеки. 

Забезпечення служби безпеки нормативними 

документами, матеріально -технічними 

ресурсами, кадрами та коштами.  

Загальні функції та напрямки діяльності 

служби безпеки.  

Співпраця служби безпеки з іншими 

підрозділами підприємства.  

Режимна діяльність служби безпеки 

підприємств в системі економічної безпеки 

(СЕБП). 

 

  

(Самостійне виконання) 

Підготувати звіт з практичного заняття(у виді -

реферативне повідомлення)  та розмістити у 

Звіт по практичному заняттю №5 

Тема 6. СТРАТЕГІЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПЛАН 

6.1 Елементи стратегії 

економічної безпеки 

6.2 Сутність та види 

стратегій економічної 

безпеки 

6.3Формування органів і 

механізмів забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

6.4 Функції управління 

безпекою бізнесу 

6.5 Етапи управління 

безпекою бізнесу 

6.6 Методи управління 

безпекою бізнесу 6.7 

Алгоритм проведення 

функціонального аналізу 

заходів щодо забезпечення 

належного рівня економічної 

безпеки підприємства 

Література:[згідно списку -

базова,додаткова] 

 

Практичне заняття № 6 

Тема:   Стратегія економічної безпеки.  

 

Теретичні питання:  
1 Елементи стратегії економічної безпеки 

2 Сутність та види стратегій економічної 

безпеки 

3.Формування органів і механізмів 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

4 Функції управління безпекою бізнесу 

5 Етапи управління безпекою бізнесу 

6 Методи управління безпекою бізнесу  

7 Алгоритм проведення функціонального 

аналізу заходів щодо забезпечення належного 

рівня економічної безпеки підприємства 

 

 

(Самостійне виконання) 

Підготувати звіт з практичного заняття(у виді -

реферативне повідомлення)  та розмістити у 

Звіт по практичному заняттю №6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ПРАКТИЧНІ УНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 7. ОСНОВНІ 

ПІДХОДИ ДО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Практичне заняття № 7 

Тема:  Основні підходи до дослідження 

економічної безпеки підприємства :Кадрова 

безпека в управлінні системи економічної 

безпеки підприємства (СЕБП) 

 

Підготувати звіт з практичного заняття (у виді -

реферативне повідомлення) та розмістити у 

Звіт по практичному заняттю №7 



ПЛАН 

7.1Служба безпеки: цілі, 

задачі, структура, напрями 

діяльності 

7.2 Кадрове забезпечення 

служби безпеки 

Література:[згідно 

списку -базова,додаткова]: 

 

Теоретичні питання: 
Суть понять «лояльність персоналу» та 

«кадрова безпека» в СЕБП.  

Аналіз процесу впливу персоналу як ключової 

мікроекономічної загрози економічній безпеці 

підприємств.  

Фактори, що сприяють поширенню 

економічної злочинності.  

Характеристика персоналу за типами 

особистості як потенційної загрози.  

Взаємозв‗язок процесу управління лояльністю 

працівників підприємства з рівнем його 

конкурентоспроможності та СЕБП.   

 

 

(Самостійне виконання) 

Тема 8. АНАЛІТИЧНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ПЛАН 

8.1Підходи до дослідження 

економічної безпеки 

підприємства 

8.2 Провідний 

функціональний рівень 

економічної безпеки 

підприємства 

 

Література:[згідно 

списку -базова,додаткова]: 

 

Практичне заняття № 8 

Тема:   Моніторинг, прогнозування та 

контроль в управлінні системою економічної 

безпеки підприємства  

Теоретичні питання:  
1.Підходи до оцінювання стану економічної 

безпеки підприємства. 

 2.Індикатори оцінювання стану економічної 

безпеки підприємства за функціональними 

складовими.  

3.Суть процесів моніторингу, прогнозування та 

контролю в системі економічної безпеки 

підприємства.  

4.Рівні безпеки підприємства за 

функціональними складовими.  

5.Прогнозування та контроль в управлінні 

системою економічної безпеки підприємства 

(Самостійне виконання) 

Підготувати звіт з практичного заняття (у виді -

реферативне повідомлення) та розмістити у 

Звіт по практичному заняттю №8 

Тема 9.МЕТОДИ 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ПЛАН 

9.1 Інтегральна 

оцінка рівня економічної 

безпеки підприємства 

9.2 Значення і роль 

інтегральної оцінки рівня 

економічної безпеки 

9.3 Поняття і 

сутність критерію 

економічної безпеки 

підприємства 

9.4 Діагностика 

рівня економічної безпеки 

підприємства 

 
Література:[згідно списку -

базова,додаткова] 

Практичне заняття № 9 

Тема:  Інтегральна оцінка рівня економічної 

безпеки підприємства 

 

Теоретичні питання:  
1. Значення і роль інтегральної оцінки рівня 

економічної безпеки. 

2.Поняття і сутність критерію економічної 

безпеки підприємства. 

3.Діагностика рівня економічної безпеки 

підприємства. 

 

(Самостійне виконання) 

Підготувати звіт з практичного заняття(у 

виді -реферативне повідомлення)  та 

розмістити у Звіт по практичному заняттю 

№9 

Тема 10.ОЦІНКА РІВНЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

ПЛАН 

10.1 Відтворювальний метод 

визначення рівня 

економічної безпеки 

Практичне заняття № 10 

Тема:  . Методи визначення рівня економічної 

безпеки підприємства 

Теоретичні питання:  
1 Відтворювальний метод визначення рівня 

економічної безпеки підприємства 

2 Нормативний метод визначення рівня 

економічної безпеки підприємства 

Підготувати звіт з практичного заняття (у 

виді -реферативне повідомлення) та 

розмістити у Звіт по практичному заняттю 

№10 



підприємства 

10.2 Нормативний метод 

визначення рівня 

економічної безпеки 

підприємства 

10.3 Графічний метод 

визначення рівня 

економічної безпеки 

підприємства 

10.4 Ресурсний метод 

визначення рівня 

економічної безпеки 

підприємства 

10.5 Функціональний метод 

визначення рівня 

економічної безпеки 

підприємства 

10.6 Імовірнисний метод 

визначення рівня 

економічної безпеки 

підприємства 

10.7 Системний метод 

визначення рівня 

економічної безпеки 

підприємства 
Література:[згідно списку -

базова,додаткова] 

3 Графічний метод визначення рівня 

економічної безпеки підприємства 

4 Ресурсний метод визначення рівня 

економічної безпеки підприємства 

 

 

(Самостійне виконання) 

Тема 11. МОДЕЛЮВАННЯ 

РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

ПЛАН 

11.1 Економічна сутність 

моделювання рівня 

економічної безпеки 

методом найменшх 

квадратів 

11.2 Фактори, які впливають 

на рівень економічної 

безпеки за багатофакторним 

кореляційно-регресійним 

аналізом 

11.3 Економетричні моделі 

оптимізації рівня 

економічної безпеки 

підприємства 

Література:[згідно 

списку -базова,додаткова] 

Практичне заняття № 11 

Тема: Економічна сутність моделювання рівня 

економічної безпеки методом найменших 

квадратів 

Теоретичні питання: 

1. Фактори, які впливають на рівень 

економічної безпеки за багатофакторним 

кореляційно-регресійним аналізом 

2. Економетричні моделі оптимізації рівня 

економічної безпеки підприємства 

регресійним аналізом 

3 Економетричні моделі оптимізації рівня 

економічної безпеки підприємства 

(Самостійне виконання) 

Підготувати звіт з практичного заняття(у виді -

реферативне повідомлення)  та розмістити у 

Звіт по практичному заняттю №11 

Тема 12.КАРТА РИЗИКУ-

ЕФЕКТИВНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВО 

ПЛАН 

12.1 Поняття карти ризиків 

12.2 Зміст етапів 

картографування ризиків на 

підприємстві Зміст кроків 

процесу розробки карти 

ризиків на підприємстві 

12.3 Зміст кроків процесу 

розробки карти ризиків на 

Практичне заняття № 12 

Тема:  Організація управління підприємством 

на основі забезпечення його економічної 

безпеки. Карта ризику-ефективний інструмент 

оцінки економічної безпеки підприємство. 

 

Теоретичні питання:  
1 Поняття карти ризиків 

2 Зміст етапів картографування ризиків на 

підприємстві Зміст кроків процесу розробки 

карти ризиків на підприємстві 

3 Зміст кроків процесу розробки карти ризиків 

на підприємстві 

4 Формування бізнес-моделі взаємозв‘язку 

Підготувати звіт з практичного заняття (у виді -

реферативне повідомлення) та розмістити у 

Звіт по практичному заняттю №12 



підприємстві 

12.4 Формування бізнес-

моделі взаємозв‘язку оцінки 

рівня економічної безпеки 

підприємства та заходів її 

забезпечення 

 
Література:[згідно списку -

базова,додаткова] 

оцінки рівня економічної безпеки підприємства 

та заходів її забезпечення 

 

(Самостійне виконання) 
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
Політика щодо термінів виконання та перескладання: Виконані практичні завдання здаються протягом тижня в 
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тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов‘язковим компонентом. За об‘єктивних причин 
(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за 
погодженням із провідним викладачем. 
Політика зарахування результатів неформальної освіти: Студент, що має сертифікати, свідоцтва, 
дипломи, які отримані знання здобуті у результаті у неформальної або формальної освіти, має право на 
часткове перезарахування результатів за відповідними темами курсу: 
http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita, 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf 
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): захист домашнього завдання (5- балів); обговорення матеріалу занять (5- 
бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування 
(5- бали); поточна модульна робота (5 балів) 

 

30 

Модуль 2 (теми 7-12): відвідування занять (6- балів); захист домашнього завдання (6-балів); 

обговорення матеріалу занять (6- бали); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання 
самостійної роботи (5 балів); підсумкове тестування (40 балів);  
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Разом 100 
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Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов‘язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


