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Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 
кількість годин 

5,0/150 годин 

МЕТА дисципліни вивчення наукових основ економічної безпеки господарського 

суб’єкта, засвоєння суті захисту його складових, методики і техніки 

гарантування безпеки на підприємствах різних форм власності й 

різних видів діяльності 
Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

072 - Фінанси, банківська справа та страхування. 

Знати: 

- положення, інструкції, інші нормативно-правові акти, затверджені 

Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, що 

регулюють порядок гарантування безпеки на підприємстві як 

власними силами, так і з використанням спеціалістів; 

- методи й особливості гарантування безпеки на підприємствах, в 

установах та організаціях з різною формою власності, оформлення та 

складання відповідних документів (положень, інструкцій тощо); 

- способи та методику вивчення документів;  

- методи аналізу потенційних і реальних загроз безпеці підприємств; 

-  способи захисту комерційної таємниці, керівників і стаціонарних 

об’єктів підприємства; 

- порядок і доцільність створення на підприємстві служби безпеки. 

Вміти: 

- виявляти порушення фінансової, кадрової, технічної дисципліни, 

аналізувати і встановлювати причини їх виникнення та шляхи 

подолання; 

- правильно проводити заходи й використовувати засоби, 

контролювати виконання пропозицій щодо усунення виявлених 

недоліків, порушень і загроз безпеці підприємства 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1 – Складові економічної безпеки підприємства 

в сфері внутрішнього середовища підприємства 
Тема 1.1. Основні поняття і категорії економічної безпеки 
підприємства 
Тема 1.2. Безпека підприємства у фінансовій сфері  

Тема 1.3. Безпека підприємства в інтелектуальній і кадровій сферах 

Тема 1.4. Безпека підприємства у техніко-технологічній сфері  

Змістовий модуль 2 – Складові економічної 

безпеки підприємства в сфері зовнішнього середовища 

підприємства  

Тема 2.5. Безпека підприємства в політико-правовій сфері 
Тема 2.6. Безпека підприємства в інформаційній сфері  

Тема 2.7. Безпека підприємства в екологічній сфері 
Тема 2.8. Безпека підприємства у силовій сфері 
Тема 2.9. Ринкова складова економічної безпеки 

Види занять Лекції, семінари, самостійна робота 



Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Економіка підприємства» 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. 1. Жихор О.Б., Куценко Т.М. Економічна безпека: Навчальний 

посібник. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. – 144 с. 

2. 2. Економічна безпека підприємства [Текст]: підручник / [А. М. 

Штангрет та ін.]; за заг. ред. А. М. Штангрета; Укр. акад. друкарства. 

– Львів: Укр. акад. друкарства, 2016. - 292 с. 

Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування; вирішення задач; тематичне опитування; модульний 

контроль за лекційним курсом, диференційований залік 

Електронний ресурс 
дисципліни 

 

 


