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Мета курсу –  вивчення безпекових моделей підприємницької діяльності; вмінння 
аналізувати та визначати основні види загроз у цій сфері; вміння швидкого розв’язання 
загроз у разі їх виникнення; набуття навичок аналізування ролі і місця органів місцевого 
самоврядування та недержавного сектору безпеки у процесі забезпечення ними безпеки 
підприємницької діяльності; вміння обґрунтувати науково-методологічні аспекти, щодо 
вдосконалення форм та методів регулювання правовідносин у процесі забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності; 

Дисципліна «Безпекові моделі підприємницької діяльності» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Теорія 
держави і права», «Порівняльне конституційне право», «Історія економіки і економічної 
думки». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття швидких рішень, пов'язаних з загрозами для 
підприємницької діяльності, освоєння навичок аналізування ролі і місця органів для 
процесу забезпечення безпеки підприємницької діяльності , розуміння як можливо 
забезпечити безпеку підприємницької діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: фундаментальні засади, принципи, моделі та особливості безпеки 
підприємницької діяльності ; наукові принципи формування; урахування загроз з усіх 
боків підприємницької діяльності ; технологій  усунення загроз. 
вміти: визначати чинники , якими були спричинені ризики безпечності підприємництва, 
що впливає на виникнення загроз, а також прийняття управлінських і фінансових рішень 
в таких ситуаціях; оцінювати ефективність вирішення загрози, та вміння розробляти , 
або знаходити рішення усунення в складних ситуаціях для безпечності підприємницької 
діяльності; вміти розробляти інноваційні стратегії для безпечності підприємства. 
володіти: методами та навичками управління безпечності підприємницької діяльності , 
моделями безпечності підприємницької діяльності; сучасними моделями для 
забезпечення безпеки підприємства; методами аналізу масштабних(глобальних) загроз 
безпечності підприємницької діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. Сутність та характеристика підприємницької діяльності. Сучасні форми 
підприємницької діяльності. Моделі підприємницької діяльності. Загрози для 
безпечності підприємницької діяльності. Державна політика у сфері забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності. Система суб’єктів адміністративно-правових 
відносин у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності центральними органами виконавчої влади. 
Компетенція органів місцевого самоврядування щодо забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності 
недержавним сектором безпеки. 
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Удосконалення форм і методів адміністративно-правового забезпечення безпеки 



підприємницької діяльності. Адміністративна відповідальність як засіб забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності. 
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: залік. 
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