
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ТА СОЦІАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Мета курсу – опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань та 

аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері забезпечення економічної 
безпеки бізнесу, формування в слухачів навичок по своєчасному визначенню 
кризових ситуацій у діяльності підприємства (організації') для запобігання 
можливого збитку внаслідок неефективного використання корпоративних ресурсів. 

Дисципліна «Управління економічною та соціальною безпекою діяльності 
підприємства» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних 
ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка  і макроекономіка», «Статистика», 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», 
«Менеджмент і маркетинг», «Управління персоналом», «Обґрунтування 
господарських рішень та оцінювання ризиків», вона інтегрується з вивченням 
дисциплін: «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління ЗЕД». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисципліни 
«Операційний менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність виявляти знання та 
розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на 
мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях  

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття та категорії економічної безпеки бізнесу; зміст основних 
функціональних складових (напрямів) економічної безпеки бізнесу; принципи та 
методичні підходи до проведення діагностики економічної безпеки підприємства; 
напрями, методи та засоби управління економічною безпекою бізнесу; технологію 
організації служби безпеки підприємства та оцінювання ефективності її діяльності; 
зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки бізнесу. 
вміти: ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати загрози бізнесу в окремих 
напрямах його діяльності; застосовувати методи оцінювання рівня економічної 
безпеки бізнесу в розрізі окремих функціональних її складових; використовувати 
методики комплексної діагностики рівня економічної безпеки бізнесу; організовувати 
з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування системи 
управління економічною безпекою бізнесу. 
володіти: навичками аналізу функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які 
характеризують результативність їх діяльності 

Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичні основи економічної безпеки бізнесу. Суть та зміст безпеки, її мета і 
завдання; види безпеки та форми її організації, об’єкти та заходи безпеки. Принципи 
і способи організації безпеки, основні вимоги до безпеки підприємницької діяльності. 
Сили та засоби безпеки. Система заходів безпеки суб’єкта господ арювання. 
Підприємство в концепції національної безпеки України. Систематизація подій, 
погроз і діяльності по забезпеченню економічної безпеки бізнесу. Шахрайство як 
найбільш поширена загроза на власність та діяльність суб’єктів господарювання. 
Заходи щодо захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз. Бізнес і корупція: проблеми 



протидії. Корупція: поняття, суть, типологія та історія виникнення. Головні аспекти 
корупції.  Причини корупції. Основні напрями боротьби з корупцією. Ризик та 
економічна безпека бізнесу. Взаємозв'язок та взаємозалежність понять "безпека" і 
"ризик". Менеджмент ризику в економічній безпеці бізнесу. Реалізація інтересів 
бізнесу та фінансово-господарча діяльність підприємницьких структур. Фінансово-
господарча діяльність підприємницьких структур. Криміналізація фінансово-
господарчої діяльності бізнес-структур. Практика фінансового оздоровлення 
підприємства. Фіктивна та тіньова підприємницька діяльність як загроза економічній 
безпеці підприємства. Зміст фіктивного та тіньового бізнесу. Схеми організації 
діяльності фіктивних і тіньових підприємницьких структур. Технологія залучення у 
тіньовий господарський оборот та способи запобігання. едобросовісна конкуренція та 
промислове шпигунство в підприємницькій діяльності. Недобросовісна конкуренція 
у підприємницькій діяльності та її правова оцінка. Недобросовісна конкуренція та 
промислове шпигунство у взаєм овідносинах суб’єктів ринку. Організація захисту 
суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції та промислового 
шпигунства 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, 
у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


