
СИЛАБУС 

дисципліни «Управління економічною безпекою підприємства» 

на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти  

за спеціальністю 073 «Менеджмент», 

освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій» 

 

 

Викладач: Буняк Надія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент 

Контактна інформація викладача: 

Телефон                               0667892806 

Електронна пошта:          Buniak.Nadiya@vnu.edu.ua  

Адреса викладання курсу: вул. Винниченка, 28, корпус G СНУ імені Лесі Українки 

 

1. Коротка анотація дисципліни. Вибіркова дисципліна «Управління економічною 

безпекою підприємства» спрямована на формування фахових компетенцій у сфері управління 

економічною безпекою підприємства шляхом застосування сучасних методів і прийомів, 

використання інформаційних технологій, найкращого практичного досвіду. Особлива увага 

приділяється здобуттю практичних навиків ідентифікації загроз економічній безпеці підприємства 

та розробки інструментарію управління щодо їх попередження та нейтралізації.  

 

2. Структура курсу: лекції – 20 год. практичні – 20 год. самостійна робота 72 год. 

консультації – 8 год. (4 кредитів, 120 год.) 

 

3. Пререквізити і постреквізити диципліни. 
Пререквізити: базові знання менеджменту, принципів функціонування ринкової економіки, 

здатність до ефективної внутрішньої та зовнішньої комунікації; здатність визначати напрями 

розвитку підприємств з урахуванням факторів середовища, в якому воно функціонує; здатність 

використовувати на практиці методи з прийняття управлінських рішень; здатність планувати та 

прогнозувати зміни. 

Постреквізити: можливість здійснення подальшої науково-дослідної роботи за 

спеціальністю. 

 

4. Мета та основні задачі дисципліни. 

Мета викладання дисципліни – формування професійних компетентностей щодо 

використання теоретико-методичного апарату та інструментарію управління економічною 

безпекою підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є: набуття теоретичних знань з управління 

економічною безпекою підприємства; опанування методичним інструментарієм виявлення загроз 

економічній безпеці підприємства та оцінки її рівня; оволодіння навичками розроблення 

інструментарію управління економічною безпекою підприємства із використанням сучасних 

технологій безпекоорієнтованого управління. 

 

5. Результати навчання (компетентності). 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері управління економічною безпекою підприємства, що передбачає 

використання різноманітних методів обґрунтування, прийняття та реалізації управлінських 

рішень.  

Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; навички 

використання інформаційних та комунікаційних технологій; здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність 

генерувати нові ідеї (креативність); здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність до засвоєння нових знань; здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; здатність до самостійної роботи та 

самостійного приймання рішення, здатність нести відповідальність за їх реалізацію. 
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Фахові компетентності: здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів; здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації в процесі управління; здатність розробляти проєкти, 

управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

здатність до управління організацією та її розвитком; здатність створювати сприятливі умови для 

навчання та розвитку персоналу організації; здатність діагностувати окремі бізнес-процеси 

організації та забезпечувати ситуативне управління; здатність знаходити та оцінювати нові 

ринкові можливості розвитку бізнесу; здатність до швидкого реагування на зміни, планування і 

організування інноваційної діяльності; здатність діагностувати можливості кризи та розробляти 

антикризові програми управління. 

 

6. Програма навчальної дисципліни. 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методичні аспекти управління економічною безпекою 

підприємства 

Тема 1. Сутність економічної безпеки підприємства 

Поняття економічної безпеки. Концептуальні засади економічної безпеки. Необхідність 

захисту підприємницької діяльності. Об’єкти та суб’єкти економічної безпеки підприємства. 

Економічна безпека підприємства як елемент у системі економічної безпеки держави. Складові 

економічної безпеки підприємства. Формування структури рівнів управління захистом 

підприємницької діяльності. 

Тема 2. Загрози економічній безпеці та система захисту підприємства  

Поняття загрози економічній безпеці, форми їх прояву. Суб’єкти, які є носіями загроз. Види 

загроз. Класифікація загроз економічній безпеці. Система економічного захисту підприємства. 

Система заходів забезпечення безпеки підприємства: державно-правові заходи, адміністративні 

заходи, заходи, здійснювані службою безпеки підприємства; режимні заходи, фізична охорона, 

технічні засоби захисту, попереджувально-профілактичні роботи. 

Тема 3. Підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства 

Підходи до дослідження економічної безпеки підприємства: інформаційний, зовнішній, 

ресурсно-функціональний. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Значення і 

роль інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Діагностика рівня економічної 

безпеки підприємства. Провідний функціональний рівень економічної безпеки підприємства. 

Засоби захисту інформації. 

Тема 4. Методи оцінки рівня економічної безпеки підприємства 

Відтворювальний метод визначення рівня економічної безпеки підприємства. Нормативний 

метод визначення рівня економічної безпеки підприємства. Графічний метод визначення рівня 

економічної безпеки підприємства. Ресурсний метод визначення рівня економічної безпеки 

підприємства. Функціональний метод визначення рівня економічної безпеки підприємства. 

Імовірнісний метод визначення економічної безпеки підприємства. Системний метод визначення 

економічної безпеки підприємства. 

Змістовний модуль 2. Прикладні інструменти управління економічною безпекою 

підприємства 

Тема 5. Система забезпечення економічної безпеки підприємства  

Сутність поняття «система забезпечення економічної безпеки», її завдання. Принципи 

створення та елементи системи забезпечення економічної безпеки підприємства, її елементи. 

Характеристика системи забезпечення економічної безпеки підприємства: унікальність, 

самостійність (відокремленість), комплексність, дієвість та ефективність. Цілі, завдання та функції 

системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Людський фактор у системі захисту 

безпеки підприємства. Види співробітництва працівників на підприємстві.  

Тема 6. Процес управління економічною безпекою підприємства 

Етапи процесу управління економічною безпекою підприємства. Функції управління 



економічною безпекою підприємства. Методи управління безпекою бізнесу. Сутність та види 

стратегій економічної безпеки. Елементи стратегії економічної безпеки. Формування органів і 

механізмів забезпечення економічної безпеки підприємства. Алгоритм проведення 

функціонального аналізу заходів щодо забезпечення належного рівня економічної безпеки 

підприємства.  

Тема 7. Організація управління економічною безпекою підприємства 

Служба безпеки на підприємстві: цілі, задачі, структура, напрями діяльності. Регламент 

служби безпеки. Імплементація служби безпеки до системи управління підприємством. Кадрове 

забезпечення служби безпеки. Професійні вимоги до працівників служби безпеки підприємства. 

Ідеологічні установки працівників служби безпеки. 

Тема 8. Управління функціональними складовими економічної безпеки підприємства 

Управління фінансовою безпекою підприємства. Управління кадровою безпекою 

підприємства. Управління соціальною безпекою підприємства. Управління техніко-технологічною 

безпекою підприємства. Управління інформаційною безпекою підприємства. Управління силовою 

безпекою підприємства. Управління правовою безпекою підприємства.  

 

7. Організація навчання.  

Навчальний процес включає: лекції з використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; 

практичні заняття, самостійну роботу.  

При викладанні лекційного курсу застосовуються методики проблемного та евристичного 

навчання шляхом застосування таких форм навчання як аналітичні та проблемні лекції та дискусії. 

Мета проведення таких лекцій – розвиток у студентів логічного та самостійного осмислення 

матеріалу, який стосується управління економічною безпекою підприємства.  

Практичні заняття плануються з кожної теми, включають підготовку до практичних занять за 

вказаним планом; виконання контрольних завдань; виконання завдання дослідницького характеру; 

критичний огляд наукових публікацій за обраною проблематикою. Застосовуються такі форми та 

методи навчання: ділові ігри, презентація результатів дослідження, в т. ч. виступ на конференції, 

кейс-метод, міні-проєкти, які готують студенти самостійно, а потім презентують для групи. 

Самостійна робота студентів передбачає: підготовку до практичних занять, опрацювання 

рекомендованої наукової літератури, написання есе, повідомлень, підготовку до контрольних 

робіт. Завдання самостійної роботи студентів вважаються виконаними, якщо вони: здані у 

визначені терміни; повністю виконані (розкривають тему завдання); не мають логічних і 

розрахункових помилок. Прийом і консультування щодо виконання завдань самостійної роботи 

студентів проводяться викладачем згідно встановленого графіку. При умові невиконання однієї із 

зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При умові невиконання і відсутності 

завдання оцінюється 0 балами.  

Форми контролю: поточне оцінювання (письмова контрольна робота (ПКР), есе або реферат 

(Е), тести (Т), розв’язування задач (РЗ), розгляд ситуацій (РС), виконання практичних завдань 

(ПЗ), розгляд кейсів (К)), модульний контроль, підсумковий контроль у формі заліку. 

Модульний контроль проводиться у письмовій формі. Він передбачає термінологічний 

диктант (20 балів – 2 бал за правильну відповідь) та задачу (10 балів за правильно розписану та 

розв’язану задачу з коментарем та висновком).  

 

8. Політика курсу. 

Відвідування занять є обов’язковим. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. У разі відсутності 

через хворобу необхідно надати відповідну довідку. Пропущені заняття слід відпрацьовувати у 

визначений час згідно затвердженого графіка. Студент повинен старанно виконувати завдання, 

брати активну участь у навчальному процесі. 

Академічна доброчесність: виконані завдання студентів мають бути їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших осіб є прикладами можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 



підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-1 бал). 

Політика виставлення балів. Враховуються бали поточного (40 балів) та модульного (60 

балів) оцінювання. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час занять; не допускаються пропуски та запізнення на заняття; заборонено 

використання мобільного телефону, планшету чи інших мобільних пристроїв під час заняття в 

цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання. Підсумковий семестровий контроль у вигляді заліку передбачає оцінку засвоєння 

студентом навчального матеріалу на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої 

навчальної роботи впродовж семестру. У випадку незадовільної підсумкової оцінки або за 

бажанням підвищити рейтинг студент може дібрати бали, виконавши певний вид робіт 

(наприклад, здати одну із тем або перездати якусь тему тощо). 
 

Шкала оцінювання 
Оцінка в балах за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка 

90 – 100 

Зараховано 

82 – 89 

75 – 81 

67 – 74 

60 – 66 

1 – 59 Не зараховано (з можливістю повторного складання) 

 

Структурно-логічна схема організації занять та поточного оцінювання отриманих 

компетентностей 

Фахові компетенції 
Методи та форми 

навчання 

Оцінка 

сформованості 

компетентностей  

Форма 

контролю 

Бал  

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти управління економічною безпекою підприємства 

Тема 1. Сутність економічної безпеки підприємства 

Здатність до розуміння сутності поняття економічної 

безпеки; здатність усвідомлювати концептуальні 

засади економічної безпеки; здатність здійснювати 

захист підприємницької діяльності; здатність 

визначати роль економічної безпеки підприємства у 

системі економічної безпеки держави; здатність 

ідентифікувати складові економічної безпеки 

підприємства; здатність формувати структуру рівнів 

управління захистом підприємницької діяльності. 

Лекція  Вступна лекція 
Робота на 

лекції 
0,5 

Практичне 

заняття 

Обговорення 

проблемних питань. 

Розгляд ситуаційних 

завдань.  

Опитування, 

РС 
2,5 

Самостійна 

робота  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань. 

ФО, Е 2,0 

Тема 2. Загрози економічній безпеці та система захисту підприємств 

Здатність виявляти загрози економічній безпеці 

підприємства; здатність ідентифікувати суб’єктів, які є 

носіями загроз; здатність класифікувати загрози 

економічній безпеці підприємства; здатність 

формувати систему економічного захисту 

підприємства; здатність розробляти систему заходів 

забезпечення безпеки підприємства. 

Лекція  Тематична лекція 
Робота на 

лекції 
0,5 

Практичне 

заняття 

Обговорення 

проблемних питань. 

Розгляд кейсів. 

Опитування,  

К 
2,5 

Самостійна 

робота  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань. 

Т, Е 2,0 

Тема 3. Підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства 

Здатність використовувати інформаційний, зовнішній, 

ресурсно-функціональний підходи до дослідження 

економічної безпеки підприємства; здатність 

проводити інтегральну оцінку рівня економічної 

безпеки підприємства; здатність діагностувати рівень 

економічної безпеки підприємства; здатність 

використовувати різні засоби захисту інформації 

підприємства; здатність оцінювати провідний 

Лекція  Тематична лекція  
Робота на 

лекції 
0,5 

Практичне 

заняття 

Обговорення 

проблемних питань. 

Виконання 

практичних завдань. 

Опитування, 

ПЗ 
1,5 

Лекція  Тематична лекція  
Робота на 

лекції 
0,5 



функціональний рівень економічної безпеки 

підприємства.  Практичне 

заняття 

Обговорення 

проблемних питань. 

Виконання 

практичних завдань. 

Опитування, 

ПЗ 
1,5 

Самостійна 

робота  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань. 

Т, Е 1,0 

Тема 4. Методи оцінки рівня економічної безпеки підприємства 

Здатність використовувати відтворювальний метод 

визначення рівня економічної безпеки підприємства; 

здатність використовувати нормативний метод 

визначення рівня економічної безпеки підприємства; 

здатність використовувати графічний метод 

визначення рівня економічної безпеки підприємства; 

здатність використовувати ресурсний метод 

визначення рівня економічної безпеки підприємства; 

здатність використовувати функціональний метод 

визначення рівня економічної безпеки підприємства; 

здатність використовувати імовірнісний метод 

визначення економічної безпеки підприємства; 

здатність використовувати системний метод 

визначення економічної безпеки підприємства. 

Лекція  Проблемна лекція 
Робота на 

лекції 
0,5 

Практичне 

заняття  

Обговорення 

проблемних питань. 

Розв’язування задач. 

Опитування, 

РЗ 
2,5 

Самостійна 

робота  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань. 

ПКР 2,0 

 

Кількість балів за модуль 1 

Лекції  2,5 

Практичні заняття 10,5 

Самостійна робота  7 

Максимальна кількість балів за модуль 1 20 

Змістовий модуль 2. Прикладні інструменти управління економічною безпекою підприємства 

Тема 5. Система забезпечення економічної безпеки підприємства 

Здатність формувати систему забезпечення 

економічної безпеки підприємства; здатність 

обґрунтовувати принципи, які лежать в основі 

забезпечення економічної безпеки підприємства; 

здатність обґрунтовувати цілі, завдання та функції 

системи забезпечення економічної безпеки 

підприємства; здатність враховувати людський чинник 

у системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства.  

Лекція  Тематична лекція 
Робота на 

лекції 
0,5 

Практичне  

заняття 

Обговорення 

проблемних питань. 

Розгляд ситуаційних 

завдань 

Опитування, 

РС 
2,5 

Самостійна 

робота  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань. 

ФО 2,0 

Тема 6. Процес управління економічною безпекою підприємства 

Здатність організовувати управління економічною 

безпекою підприємства; здатність реалізовувати 

основні функції управління економічною безпекою 

підприємства; здатність використовувати різні методи 

управління економічною безпекою підприємства; 

здатність розробляти стратегію економічної безпеки 

підприємства; здатність формувати органи 

забезпечення економічної безпеки підприємства; 

здатність розробляти механізм забезпечення 

економічної безпеки підприємства; здатність 

аналізувати заходи щодо забезпечення належного 

рівня економічної безпеки підприємства.  

Лекція  Тематична лекція 
Робота на 

лекції 
0,5 

Практичне 

заняття 

Обговорення 

проблемних питань, 

розгляд кейсів 

Опитування, 

К 
1,5 

Лекція  Тематична лекція 
Робота на 

лекції 
0,5 

Практичне 

заняття 

Обговорення 

проблемних питань, 

розгляд кейсів 

Опитування, 

К 
1,5 

Самостійна 

робота  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань. 

Т, Е 1,0 

Тема 7. Організація управління економічною безпекою підприємства 

Здатність створювати службу безпеки підприємства та 

визначати її цілі, задачі, структуру, напрями 

діяльності; здатність розробляти регламент служби 

безпеки підприємства; здатність імплементувати 

службу безпеки до системи управління 

підприємством; здатність формувати кадрове 

забезпечення служби безпеки підприємства; здатність 

визначати професійні вимоги до працівників служби 

безпеки підприємства. 

Лекція  Інтерактивна лекція  
Робота на 

лекції 
0,5 

Практичне 

заняття 

Обговорення 

проблемних питань. 

Розгляд ситуаційних 

завдань.  

Опитування, 

РС 
2,5 

Самостійна 

робота  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань. 

ФО 2,0 

Тема 8. Управління функціональними складовими економічної безпеки підприємства 

Здатність управляти фінансовою безпекою 

підприємства; здатність управляти кадровою безпекою 
Лекція  Заключна лекція  

Робота на 

лекції 
0,5 



підприємства; здатність управляти соціальною 

безпекою підприємства; здатність управляти техніко-

технологічною безпекою підприємства; здатність 

управляти інформаційною безпекою підприємства; 

здатність управляти силовою безпекою підприємства; 

управління правовою безпекою підприємства.  

Практичне 

заняття 

Обговорення 

проблемних питань. 

Розгляд ситуаційних 

завдань.  

Опитування, 

РС 
2,5 

Самостійна 

робота  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань. 

ПКР 2,0 

 

Кількість балів за модуль 2 

Лекції  2,5 

Практичні заняття 10,5 

Самостійна робота  7 

Максимальна кількість балів за модуль 2 20 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері управління економічною безпекою підприємства, що передбачає використання різноманітних методів 

обґрунтування, прийняття та реалізації управлінських рішень.  

 

Загальна максимальна кількість балів 40 

 

9. Методичне забезпечення курсу 

- 
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