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Консультації середа, 2 години, 15.00-16.30, ауд.302

1. Коротка анотація до дисципліни. Вивчення даного курсу забезпечить надання

студентам базових знань про процеси та явища, що становлять небезпеку для діяльності

підприємства; формування системних уявлень про закономірності та тенденції розвитку

світової  і  вітчизняної школи визначення та формування системи захисту підприємства,

про економічний розвиток методів оцінки безпеки підприємства; визначення наукового

внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію та їхнього впливу на економічну

безпеку  підприємства;  формування  сучасного  економічного  мислення  та  світогляду

студентів щодо систем захисту підприємства.

2. Мета:  викладання курсу «Безпека підприємства» є підготовка професіоналів,

здатних  з  позиції  сучасного  менеджменту  вибудувати  систему  безпеки  підприємства,

здійснити  безпечне  функціонування  його  підрозділів  у  різних  видах  діяльності,

організувати надійний захист власності, об’єктів інфраструктури, інформаційних ресурсів,

персоналу і керівництва.

Завдання: формування у студентів знань з таких основних питань:

- засвоєння  студентами  теоретичних  основ  безпеки  підприємства  на  різних  її

рівнях;

- оволодіння навичок з визначення характеру впливу загроз безпеці підприємства,

оцінка ступеня їх небезпеки, вміння формувати методи захисту; 

- набуття майбутніми фахівцями вміння управляти різними видами ризиків;

- засвоєння методики оцінки економічної безпеки підприємства з застосуванням

сукупності фінансових показників, що характеризують її рівень;

- розробляти  самостійно напрями  щодо  аналізу розвитку  забезпечення  безпеки

підприємства;

- засвоєння теоретичних основ та отримання практичних навичок щодо адаптації

підприємства  з  метою  оптимізації  фінансових  показників  діяльності

підприємства.

3. Формат курсу: очний (offline)

4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):
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Табл.1

Компетентність Ступінь

сформованості

компетентності

Оцінювання

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог.

Частково.  Разом з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне (семінар «мозковий

штурм», ділові ігри); рубіжне

(участь у круглих столах);

підсумкове (оцінювання

індивідуально виконаного

завдання-кейса).

Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу.

Рубіжне (оцінювання

індивідуальних та групових

завдань-кейсів у формі

презентації); підсумкове

(оцінювання індивідуально

виконаного завдання-кейса).

Здатність до спілкування з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності).

Частково.  Разом з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне (семінар засідання

експертної групи, участь в

дебатах); рубіжне (оцінювання

виконання ситуаційних та

розрахункових завдань в міні-

групах).

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;

Частково.  Разом з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне, рубіжне, підсумкове

(презентації доповідей, проектів,

участь у онлайн-конференціях)

Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.

Частково.  Разом з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне (семінар генерації ідей);

рубіжне (оцінювання групових

завдань-кейсів у формі

презентації).

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).

Частково.  Разом з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне (участь в дебатах,

дискусійних групах, «мозкових

штурмах»); рубіжне (оцінювання

індивідуальних завдань-кейсів);

підсумкове (оцінювання

індивідуально виконаного

завдання-кейса та його публічна

презентація).

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.

Частково.  Разом з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне, рубіжне, підсумкове

(участь у семінарах, підготовка

аналітичних матеріалів,

презентації доповідей та

проектів).

Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

Частково.  Разом з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне, рубіжне, підсумкове

(при підготовці студентом

доповідей, презентацій, розробці

індивідуальних та групових

проектів).
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стандартів.

Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани.

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу.

Рубіжне (оцінювання ситуаційних

та розрахункових завдань

індивідуальних та в міні-групах);

підсумкове (оцінювання

індивідуально виконаного

завдання-кейса та його публічна

презентація).

Здатність до саморозвитку, 

навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне, рубіжне, підсумкове

(при підготовці студентом

доповідей, презентацій, розробці

індивідуальних та групових

проектів).

Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації.

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу.

Рубіжне (оцінювання ситуаційних

та розрахункових завдань

індивідуальних та в міні-групах);

підсумкове (оцінювання тексту

наукового проекту і усного

виступу-презентації).

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне (участь у роботах в групі,

дебатах, «круглих столах»,

конференціях); рубіжне

(оцінювання групових завдань-

кейсів у формі презентації).

Здатність формувати лідерські 

якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне (участь у роботах в групі,

дискусіях, «круглих столах»,

конференціях); рубіжне

(оцінювання групових завдань-

кейсів у формі презентації).

Здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість.

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу.

Підсумкове (залік у формі

оцінювання розробленого

інвестиційного проекту та усного

виступу-презентації)

Здатність використовувати 

психологічні технології роботи з 

персоналом.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Поточне (участь у роботах в групі,

дебатах, дискусіях, «круглих

столах», конференціях); рубіжне

(оцінювання групових завдань-

кейсів у формі презентації).

Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Рубіжне (оцінювання

індивідуальних та групових

ситуаційних та розрахункових

завдань); підсумкове (оцінювання

індивідуально виконаного

завдання-кейса та його публічна

презентація).

Здатність до управління 

організацією та її розвитком. 

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої

програми.

Рубіжне (оцінювання

індивідуальних та групових

ситуаційних та розрахункових

завдань); підсумкове (оцінювання

індивідуально виконаного

завдання-кейса та його публічна

презентація).



6

5. Тривалість курсу.  120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 34 години аудиторної

роботи; 86 годин – самостійної роботи, залік – проводиться на останньому семінарському

занятті. 

6. Статус дисципліни: вибіркова циклу професійної підготовки. 

7. Пререквізити:  «Безпека підприємства» базується на вивченні таких дисциплін:

«Економіка  підприємства»,  «Фінанси»,  «Гроші  та  кредит»,  «Фінанси   підприємств»,

«Проектний менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Фінансовий ринок», «Податкова

система», «Фінансовий аналіз», «Антикризовий менеджмент».

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання: мультимедійний проектор та

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ магістрів до Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Виконання індивідуальних завдань.

- Виконання завдань у встановлений термін.

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної  підготовки та

консультацій викладача. 

-  Дотримання  академічної  доброчесності  (Виявлення  ознак  академічної

недоброчесності  в  письмовій роботі  здобувача  вищої  освіти -  відсутність  посилань на

використані джерела, фабрикування джерел, списування є підставою для її незарахування,

незалежно від масштабів плагіату).

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

-  Уся  література,  яку  магістри  не  зможуть  знайти  самостійно,  буде  надана

викладачем  виключно  в  освітніх  цілях  без  права  її  передачі  третім  особам.  Студенти

заохочуються  до  використання також й іншої  літератури  та джерел,  яких  немає  серед

рекомендованих.

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль,

у свою чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин:

- Змістовий модуль 1 «Наукові основи безпеки підприємства» (лекційні теми 1, 2,

3, 4,5; семінарські теми 1, 2, 3);

-  Змістовий  модуль 2 «Оперативна практика  менеджера  підприємства  з  питань

безпеки» (лекційні теми 6, 7, 8, 9, 10; семінарські теми 4, 5, 6, 7).

11. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття,

консультації. 

При  викладанні  лекційного  матеріалу передбачено  поєднання  таких  форм  і

методів  навчання,  як лекція-бесіда,  лекція з  застосуванням техніки зворотного зв’язку,

письмова програмована лекція, лекція-консультація. 

Лекція-бесіда – запитання до аудиторії, запрошення до колективного дослідження –

швидка «мозкова атака».

Лекція з застосуванням техніки зворотного зв’язку (якщо є технічна можливість) –

отримання даних від усієї групи студентів на поставлене запитання; 

Письмова  програмована  лекція –  викладач  сам  складає  і  пропонує  запитання

студентам; на підготовлені запитання викладач спочатку просить відповісти їх,  а  потім

проводить аналіз і обговорення неправильних відповідей.

Лекція-консультація –  наприклад,  перша частина  заняття проводиться у вигляді

лекції, в якій викладач відповідає на питання студентів, які виникли в ході попередньо-

пошукової роботи, доповнюючи і розвиваючи їх на свій розсуд; друга частина проходить

у  формі  відповідей  на  додаткові  запитання  студентів,  вільного  обміну  думками  і

завершується заключним словом лектора. 

Семінарські/практичні  заняття присвячуються  участі  у  групах  за  вибором,

розгляду  конкретних  ситуацій,  семінар  –  «круглий  стіл»,  семінар  у  формі  засідання
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експертної  групи,  семінар  з  індивідуальною  і  груповою  роботою  з  презентацією

результатів (у тому числі на конференціях).

Здобувач  вищої  освіти  працює  з  інформацією  вдома,  зокрема  з  використанням

мережі Інтернет (див. рекомендовану літературу), під час занять виконує усні та письмові

завдання,  виступає  з  доповідями  і  презентаціями,  підготовленими  як  групою  так  і

індивідуально,  моделює  поведінку  у  конкретних  професійних  ситуаціях.  Програмою

курсу передбачено такі проекти: 

-  розробка  і  презентація  одного  групового  завдання-кейса  у  формі  презентації

(критерії оцінювання див.: Робоча програма дисципліни, п. 7.3.);

- розробка і презентація одного індивідуального завдання-кейса у формі презентації

(критерії оцінювання див.: Робоча програма дисципліни, п. 7.3.).

- виступ-інформування за темами семінарських занять;

- семінар з індивідуальною та груповою роботою;

- семінар у формі засідання експертної групи.

12. Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента

М
ак

с
и

м
ал

ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

Модуль 1 Модуль 2

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

Відвідування лекцій 1 5 5 5 5

Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом - 68 79

Максимальна кількість балів:                                              147

147:100=1,47. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,47 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих

публікацій  (наукові  праці,  статті  у  періодичних  виданнях,  документи,  офіційні  звіти,

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14. Форми  проведення  поточного,  рубіжного  (модульного)  контролю  та

критерії оцінювання.

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських

заняттях у формі: семінарів-круглих столів,  семінар у формі засідання експертної групи,

семінарів  дебатів,  конференціях  та  семінарів  з  індивідуальною  роботою. Під  час

поточного контролю оцінюються такі компоненти: 

- повнота відповіді (враховуючи самостійно опрацьований матеріал) – 3 бали; 

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми

(питання), аналіз практичних ситуацій – 5 балів; 
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- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали.

Максимальна кількість балів - 10 балів.

Рубіжний (модульний)  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення блоків  змістових

модулів і  здійснюється  у  вигляді  виконання  індивідуальних  завдань-кейсів  у  формі

презентації (5-10 хв. зі слайдами). Під час рубіжного (модульного) контролю оцінюються

такі компоненти: 

- слайди до презентації – 5 балів

- повнота  розкриття  теми,  велика  кількість  опрацьованої  літератури,  аналіз

різних підходів та ідей – 10 балів

- якість оформлення бібліографічних даних, відповідність оформлення та змісту

методичним рекомендаціям виконання завдання, науковий стиль – 5 балів

- самостійність та креативність висвітлення дослідженої теми – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Залік. На залік магістри готують текст індивідуального наукового проекту (тези, які

підтверджують  участь  у  конференціях)  та  мультимедійну  презентацію  дослідження.

(Тематика проектів, методологічні рекомендації до проведення й оцінювання заліку див.

Робоча програма дисципліни). 

16.  Орієнтовний  перелік  питань  для  семестрового  комплексного  контролю

(див.: Робоча програма дисципліни, п.п. 7.5).

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно 

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання

1-34
F

незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):

1. Барановський  О. Т.  Фінансова  безпека  в  Україні  (Методологія  оцінки  та

механізм забезпечення) / Київський національний торг.-економ. ун-т. Київ : КНТЕУ, 2004.

759 с.

2. Крегул  Ю.,  Зубок М.,  Банк Р.  Комерційна  розвідка  та  внутрішня  безпека  на

підприємстві : навч. посіб.  / ред. Ю. А. Крегул.  Київ : Київ.  нац. торг.-екон.  ун-т, 2014.

175 с.

3. Кавун С. В., Пилипенко А. А., Репк Д. О. Економічна та інформаційна безпека

підприємств у системі консолідації інформації : навч. посіб. Харків : Вид. ХНЕУ, 2013.

264 с.

Додаткова:

4. Воробйов Ю. М.,  Воробйова О. І.,  Блажевич О. Г.  Фінансова  безпека

будівельних підприємств : монографія. Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2013. 180 с.
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5. Отенко І. П., Іващенко Г. А., Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства :

навч. посіб. Харків : ХНЕУ, 2012. 251 с.

6. Подольчак Н. Ю., Карковська В. Організація та управління системою фінансово-

економічної безпеки : навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. 267 с.

7. Сусіденко О. В.  Фінансова  безпека  підприємства:  теорія,  методи,  практика :

монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 127 с.

8. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів :  навч. посіб.  /  ДВНЗ

«Українська академія банківської справи Національного банку України» ; за заг. ред. д-ра.

екон. наук, проф. С. М. Фролова. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 333 с.

9. Хома І. Б.  Формування  та  використання  систем  діагностики  економічної

захищеності промислового підприємства : монографія. Львів : Вид-во Львів. політехніки,

2012. 503 с.

10. Черевко О. В., Мігус І. П. Управління системою економічної безпеки суб’єктів

господарювання: обліково-аналітичне забезпечення : монографія. Черкаси : ПП Чабаненко

Ю. А., 2015. 198 с.

11. Шпак Н. О.,  Пирог О.,  Романишин М.  Економічна  стабільність  суб’єктів

господарювання  в  умовах  хаотичного  розвитку  національної  економіки  України :

монографія. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. 287 с.

Електронні ресурси: 

1. Національна  бібліотека  України  ім.  В. Вернадського  НАН  України. URL :

http://www.nbuv.gov.ua.

2. Львівська  наукова  бібліотека  ім.  Стефаника  НАН  України.  URL :

http://www.lsl.lviv.ua.

3. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Статистична служба Європейської комісії (Євростат). URL : www.europa.eu.int.

Періодичні видання (журнали, тижневики): 

1. Актуальні проблеми економіки. URL : http://eco-science.net/Arhive.html 

2. Економіка України. URL : https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy

3. Ефективна економіка. URL : www.economy.nayka.com.ua 

4. Економіка, фінанси, право. URL : efp.in.ua/arhiv-nomeriv 

5. Економіст. URL : ua-ekonomist.com 

6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. URL : http://zt.knteu.kiev.ua 

8. Міжнародний туризм. URL : http://intour.com.ua 

9. Підприємництво, господарство і право. URL : pgp-journal.kiev.ua 

10. Фінанси України. URL : fu.minfin.gov.ua 

11. Проблеми економіки. URL : www.problecon.com 

12. Бізнес-Інформ. URL : www.business-inform.net

Інформаційні ресурси:

1. www.ft.com - Financial Times 

2. www.businessweek.com - Business Week 

3. www.economist.com - The Economist 

4. www.europe.eu.int - Європейський Союз 

5. www.imf.org - Міжнародний валютний фонд 

6. www.worldbank.org - Світовий банк 

7. www.wto.org - Світова організація торгівлі 

8. www.portal.euromonitor.com - Євромонітор 

9.www.uncitral.org - Конференція ООН щодо права міжнародної торгівлі 

(ЮНСІТРАЛ) 

10. www.iccwbo.org - Міжнародна торговельна палата (МТП) 



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Разом: 120 год., з них 20 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 86 год.

Кількість балів

за семестр
147 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля Наукові основи безпеки підприємства (168) Оперативна практика менеджера підприємства з питань безпеки (79)

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал)

Теми лекцій

Безпека в 

ХХІ ст.

Безпека в 

ринковій 

економіці та 

підприємстві.

Безпека 

підприємницької 

діяльності –

новий напрям 

сучасного 

менеджменту.

Функція 

планування і 

стратегічного 

керування 

безпекою 

підприємства

Функція 

системного 

аналізу та 

інформування 

керівництва в 

менеджменті 

безпеки

Служба 

безпеки 

підприємства

. Структура 

та завдання

Методи 

роботи 

менеджера 

безпеки

Менеджмент 

оперативно-

розвідувальної 

діяльності

Організація 

захисту 

інформації

Оперативно-

профілактична 

робота із 

забезпечення 

внутрішньої 

безпеки 

підприємства

Семінарські і

практичні

заняття

1

(10 бал)

2

(10 балів)

3

(10 балів)

4

(10 балів)

5

(10 балів)

6

(10 балів)

7

(10 балів)

Теми

семінарських

занять

Безпека в 

ХХІ ст.

Безпека в ринковій економіці та 

підприємстві.

Безпека підприємницької діяльності

- новий напрям сучасного 

менеджменту.

Функція планування і 

стратегічного керування 

безпекою підприємства

Служба безпеки 

підприємства. Структура та 

завдання

Методи роботи менеджера 

безпеки

Менеджмент 

оперативно-

розвідувальної 

діяльності

Організація 

захисту 

інформації.

Оперативно-

профілактична 

робота із 

забезпечення 

внутрішньої 

безпеки 

підприємства

Самостійна

робота
1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний

контроль
модульна контрольна робота №1

(25 балів)
модульна контрольна робота №2

(25 балів)

Підсумковий

контроль
Розрахунковий коефіцієнт: 1,47


