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1. Загальні відомості про навчальну дисципліну
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Особливості протидії
сучасним загрозам безпеки підприємницької діяльності» є теоретичні,
методичні та практичні аспекти ідентифікації сучасних загроз безпеці
підприємницької діяльності з урахуванням особливостей сучасної економічної
системи та впливу на неї зовнішніх та внутрішніх загроз.
Мета й завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Особливості протидії сучасним
загрозам безпеки підприємницької діяльності» є освоєння спеціальних знань та
навичок, що дозволяють фахівцю ідентифікувати загрози підприємницької
діяльності, управляти безпекою в бізнес-середовищі, формувати ефективну
систему управління безпекою підприємницької діяльності на підприємствах з
урахуванням вимог системи національної безпеки.
Основними завданнями вивчення дисципліни Особливості протидії
сучасним загрозам безпеки підприємницької діяльності» є навчити здобувачів
вищої освіти якісно і чітко ідентифікувати загрози безпеці підприємницької
діяльності, визначати основні напрями забезпечення безпеки підприємницької
діяльності; сформувати знання, уміння та творчий підхід при розробці та
управлінні системою безпеки підприємницької діяльності; розкрити
особливостей забезпечення різних видів безпеки, що формують безпеку
підприємницької діяльності; навчати формувати систему управління протидії
рейдерству в Україні.
Пререквізити: «Реалізація законодавства у сфері економіки України»,
«Оцінка та аналіз правового регулювання економіки», «Теоретичні аспекти
економічної безпеки».
Постреквізити: «Особливості фінансової розвідки».
Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми: «Право»
- здатність до адаптації в умовах економіко-політичної ситуації, що
постійно змінюється, появи нових загроз безпеці підприємницької діяльності та
дії з врахуванням нових реалій (ЗК 4);
- здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення в умовах
впливу загроз безпеці підприємницької діяльності та давати розгорнуту
юридичну аргументацію правової оцінки осіб, які утворюють зазначені загрози
(ФК 6);
- здатність застосовувати міждисциплінарний підхід при розробленні
заходів забезпечення окремих різновидів безпеки, що забезпечують протидію
загрозам безпеки підприємницької діяльності (ФК 9);
- здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію,
ідеї, зміст проблем, які виникають під впливом загроз безпеці підприємницької
діяльності, та розробляти оптимальні рішення щодо їх протидії з належною
аргументацією (ФК 13);
- набуття поглиблених знань про складові елементи системи права в ході
протидії сучасним загрозам безпеки підприємницької діяльності (ДФК 16).
Програмні результати навчання:

- оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, що
провокують появу загроз безпеці підприємницької діяльності, виявляти
розуміння меж та механізмів їх правового регулювання (ПРН 1);
- проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення інформації, що
підтверджує прояв загроз безпеці підприємницької діяльності, що міститься у
різних джерелах, включаючи бази даних, цифрові, статистичні та інші (ПРН 3);
- обґрунтовано формулювати свою правову позицію, щодо впливу загроз
на безпеку підприємницької діяльності, вміти опонувати, оцінювати докази та
наводити переконливі аргументи щодо забезпечення безпеки підприємницької
діяльності (ПРН 6);
- дискутувати зі складних правових проблем, що обумовлюють виникнення
та існування загроз безпеці підприємницької діяльності, пропонувати і
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання (ПРН 7).
Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної
дисципліни («soft skills»):
- здатність аргументувати власну позицію щодо ідентифікації загроз
безпеці підприємницької діяльності та їх подальшого нівелювання;
- вмінь приймати ефективні рішення та вирішувати проблеми щодо
забезпечення безпеки підприємницької діяльності від впливу сучасних загроз;
- навичок зрозуміло формувати думки; готувати та робити якісні
презентації за результатами аналізу загроз безпеці підприємницької діяльності;
- вмінь чітко ставити завдання і формулювати цілі щодо ефективного
виконання професійних завдань.
Знання, вміння та навички
- знання щодо природи та характеру суспільних процесів і явищ, що
провокують появу загроз безпеці підприємницької діяльності;
- вміння виявляти розуміння меж та механізмів правового регулювання
характеру суспільних процесів і явищ, що провокують появу загроз безпеці
підприємницької діяльності;
- навички збирання, інтегрованого аналізу та узагальнення інформації, що
підтверджує прояв загроз безпеці підприємницької діяльності;
- вміння обґрунтовувати свою правову позицію, щодо впливу загроз на
безпеку підприємницької діяльності;
- вміння опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи
щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності;
- навички дискутувати зі складних правових проблем, що обумовлюють
виникнення та існування загроз безпеці підприємницької діяльності;
- вміти пропонувати і обґрунтовувати варіанти розв’язання проблем, що
обумовлюють виникнення та існування загроз безпеці підприємницької
діяльності.
Консультативна допомога кафедри:
- електронна пошта: fin_bezpeka@ukr.net
- кабінет 419 (Солом’янська пл., 1) – Пн–Пт з 14:00 до 16:00.

2. Структура навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів
ECTS – 4,5

Загальна кількість
годин - 135

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма здобуття
заочна форма здобуття
вищої освіти
вищої освіти
д/б
ксф
д/б
ксф
Рік підготовки
1
Семестр
2
Лекції
10
Семінарські
32
Практичні
24
Самостійна робота
69
Вид контролю
екзамен

Загальні засади протидії сучасним 33
загрозам підприємницької діяльності
2. Забезпечення інформаційної та кадрової 50
безпеки підприємницької діяльності
3. Протидія рейдерству в Україні
52
Усього годин:
135
Підсумковий контроль: екзамен
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3. Тематичний план

4. Плани навчальних занять
(денна форма здобуття вищої освіти, за державним замовленням)

Тема 1. Загальні засади протидії сучасним загрозам підприємницької
діяльності.
Загальна кількість годин – 33 год.
Питання до семінарських занять:
1. Сучасні загрози підприємницької діяльності: зміст та вплив на
економічну систему держави.
2. Причини виникнення загроз безпеці підприємницької діяльності на
макрорівні.
3. Причини виникнення загроз безпеці підприємницької діяльності на
мікрорівні.
4. Спеціальні принципи протидії сучасним загрозам підприємницької
діяльності.
5. Конкретно визначені принципи протидії сучасним загрозам
підприємницької діяльності.
6. Система суб'єктів протидії сучасним загрозам підприємницької
діяльності.
7. Завдання суб’єктів протидії сучасним загрозам підприємницької
діяльності в Україні.
8. Особливості взаємодії суб’єктів протидії сучасним загрозам
підприємницької діяльності в Україні.
Завдання до практичних занять:
Завдання 1.
Розробити структуру служби безпеки підприємства в залежності від: виду
діяльності; розмірів; кількості персоналу; факторів зовнішнього і внутрішнього
середовища; кількості інформації, яку класифікують як комерційну таємницю.
Змоделювати алгоритм діяльності служби безпеки підприємства.
Варіанти завдань: 1) Філія банку “ПУМБ” у м. Львові. На ринку
банківських послуг працює 4 місяці і надає стандартні банківські послуги. На
даний момент у філії функціонує 7 відділів, в яких працює 31 особа. Банк
володіє досить великою кількістю інформації, що становить банківську
таємницю. За період функціонування (весь час надавалися кредити)
спостерігається тенденція до збільшення кількості боржників по виплаті
відсотків по кредитах. Мають місце позови до суду та розголошення
банківської таємниці. 2) Цегельний завод у м. Миколаїв Львівської обл. На
ринку працює 2 місяці. Кількість працівників становить 54 особи. Користується
високотехнологічним обладнанням, яке взяло в лізинг. При виробництві
використовує новітні запатентовані технології, але є досить бракованої
продукції через не фаховість працівників. На даний момент має проблему із
невчасними поставками сировини та значною дебіторською заборгованістю,
розголошенням комерційної таємниці. 3) Будівельна компанія “Містобуд”
функціонує на ринку житлового будівництва м. Стрий 1 рік. На фірмі працює
90 чоловік. За час діяльності виникла проблема із шахрайством серед
працівників, дебіторською заборгованістю, невчасними поставками матеріалів,
розголошенням комерційної таємниці. 4) “Архітектурно-проектантська група”
(АПГ) займається архітектурними розробками та проектуванням промислових

та цивільних споруд на ринку м. Луцьк 7 місяців. Кількість працівників
становить – 45 осіб. Фірма володіє дороговартісним програмним
забезпеченням. Зіткнулася із проблемами дебіторської та кредиторської
заборгованості, недобросовісною конкуренцією, викраденням майна. 5)
Пивоварня “Колос” виходить на ринок слабоалкогольних напоїв м. Харків.
Підприємство ще не почало випускати продукцію, а на даний момент тільки
налагоджує процес виробництва. Планова кількість працівників – 69 осіб.
Обладнання – високотехнологічне та куплене в кредит. Кошти для
налагодження виробництва взяті в кредит під заставу майбутньої продукції.
Фірма придбала на Заході ексклюзивні рецепти для пивоваріння.
Завдання 2.
Розробити аналітичний звіт відповідно до однієї з наведених тематик:
- Вплив політичної нестабільності країни на формування загроз безпеці
підприємницької діяльності.
- Проблеми банківського кредитування, їх тенденції та вплив на
забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
- Взаємовідносини суб'єктів ринку нерухомості і їх вплив на формування
проблем безпеки підприємницької діяльності.
Тема 2. Забезпечення інформаційної та кадрової безпеки підприємницької
діяльності.
Загальна кількість годин – 50 год.
Питання до семінарських занять:
1. Сучасні загрози інформаційній безпеці підприємницької діяльності.
2. Сучасні загрози кадровій безпеці підприємницької діяльності.
3. Забезпечення інформаційної безпеки підприємницької діяльності:
загальні засади.
4. Організаційно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки
підприємницької діяльності.
5. Технічні
особливості
забезпечення
інформаційної
безпеки
підприємницької діяльності.
6. Забезпечення кадрової безпеки підприємницької діяльності: загальні
засади.
7. Визначення місця кадрової безпеки в системі забезпечення безпеки
підприємницької діяльності.
8. Ризики та загрози кадровій безпеці підприємницької діяльності.
9. Критерії відбору та перевірки персоналу з метою забезпечення
кадрової безпеки підприємницької діяльності.

Завдання до практичних занять:
Завдання 1.

Розробити Концепцію побудови системи інформаційної безпеки суб’єкта
господарювання.
Завдання 2.
Розробити типову
підприємства.

структуру забезпечення

інформаційної

безпеки

Завдання 3.
Розробити Концепцію забезпечення кадрової безпеки підприємства.
Завдання 4.
Проаналізувати та розробити узагальнену класифікацію типології
працівників підприємства та визначити відповідні групи ризику.
Тема 3. Протидія рейдерству в Україні.
Загальна кількість годин – 52 год.
Питання до семінарських занять:
1. Рейдерство: поняття та зміст.
2. Причини та умови рейдерства в Україні.
3. Соціально-економічні передумови рейдерства в Україні.
4. Сучасний стан і характеристика рейдерства в Україні.
5. Рейдерство як загроза економічній безпеці підприємства.
6. Заходи протидії рейдерству в підприємницькій діяльності.
7. Правоохоронні органи в антирейдерській діяльності.
8. Міжнародний досвід боротьби з рейдерством.
Завдання до практичних занять:
Завдання 1.
Розробити
Концепцію
протидії
сільськогосподарського підприємства.
Розробити
Концепцію
протидії
нафтопереробного підприємства.

рейдерському

захопленню

рейдерському

захопленню

Завдання 2.
Розробити заходи структуризації бізнесу як елементу антирейдерської
політики фірми.
Завдання 3.
Охарактеризувати основні способи здійснення рейдерських операцій.

5. Завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте фактори, що впливають на здійснення підприємницької
діяльності і основні причини, що загострили проблему забезпечення безпеки
підприємництва на сучасному етапі розвитку України.
2. Проаналізуйте мету системи безпеки підприємництва та комплекс завдань
щодо її досягнення під час здійснення господарської діяльності.
3. Охарактеризуйте сутність кожного з принципів побудови системи безпеки
суб’єкта господарювання.
4. Розтлумачте та обґрунтуйте дефініцію «політика безпеки
підприємства».
5. Класифікуйте джерела деструктивних впливів на безпеку
підприємницької діяльності.
6. Складіть схему інституційного забезпечення безпеки підприємницької
діяльності.
7. Охарактеризуйте та визначте співвідношення інформаційної та
кадрової безпеки підприємства.
8. Визначте взаємозв’язок ризику та підприємництва.
9. Сучасні загрози безпеці підприємницької діяльності: сутність і
передумови формування.
10. Критерії та механізми формування системи протидії загрозам безпеці
підприємницької діяльності.
11. Діагностика рівня протидії загрозам безпеці підприємницької
діяльності.
12. Інформаційна безпека підприємницької діяльності за сучасних умов
господарювання.
13. Інтелектуальна власність суб’єкта господарювання: способи захисту
та отримання конкурентних переваг.
14. Організаційно-методичні основи побудови системи протидії
рейдерству в сучасних умовах.
15. Організація бізнесу та персонал підприємства – основні складові
безпеки підприємництва в Україні.
16. Управління правами власності, як спосіб запобігання агресивним
поглинанням.
17. Управління економічною безпекою бізнесу на різних стадіях
розвитку.
6. Індивідуальні завдання
Тематика для реферативних повідомлень.
1. Сутність, ознаки й класифікація загроз безпеці підприємницької
діяльності.
2. Безпека підприємницької діяльності: поняття, сутність, ознаки.
3. Принципи забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
4. Основні завдання під час забезпечення безпеки підприємницької
діяльності.
5. Безпека підприємства в інтелектуальній і кадровій сферах.
6. Кадрова безпека в системі управління підприємством.

7. Загальні підходи до забезпечення кадрової безпеки підприємницької
діяльності.
8. Загрози інформаційній безпеці, обумовлені розвитком Інтернеттехнологій.
9. Корпоративне рейдерство – новітнє явище в сучасній Україні.
10.Заходи подолання рейдерства.
11.Правові засади протидії рейдерству.
12.Рейдерство – як загроза національній безпеці України.
7. Методи навчання
Словесні методи навчання: лекція, розповідь, пояснення, навчальна
дискусія. Органічне поєднання зазначених методів навчання дозволяє
досягнути поставленої мети та завдань навчальної дисципліни, програмних
результатів навчання, компетенцій, а також сформувати визначені
компетентності.
Словесні методи доповнюються наочними методами навчання, зокрема,
ілюстрування та демонстрування.
Важливе місце посідають практичні методи навчання, а саме, виконання
практичних завдань дає можливість отримати практичні навички оброблення
великих обсягів інформації, побудови на їх підставі відповідних висновків та їх
використання для ефективного розслідування кримінальних проваджень.
8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання
Система поточного контролю - здійснюється на всіх видах аудиторних
занять (лекційні, семінарські, практичні) шляхом опитування, розв’язання
ситуативних завдань, виконання самостійних робіт тощо. Основне завдання
поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів вищої освіти за
визначеною темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення
зворотного зв’язку між викладачем та здобувачами, управління навчальною
мотивацією.
Система підсумкового контролю – відбувається у вигляді екзамену з
врахуванням балів, отриманих під час навчання.
Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві
Підсумковий Підсумкова
Аудиторна робота
контроль
кількість
(поточне накопичення балів)
балів
max 60%
max 40%
max 100%
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Самостійна
Екзамен
робота
10
25
15
10
40
100

Шкала оцінювання: національна та ESTC
Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

B

вище від середнього
рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання

85-89

добре

75-84
66-74
60-65
35-59
1-34

задовільно
незадовільно

C
D
E
Fx
F

необхідне повторне
вивчення курсу

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких
передбачає дисципліна
Мультимедійні проектори, ресурси для організації дистанційного
навчання (Zoom, Google Docs, Telegramm).
10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни
1. Правові основи діяльності підприємств, організацій та установ та
регулювання забезпечення їх безпеки.
2. Форми і методи захисту підприємств, організацій та установ від загроз
підприємницькій діяльності.
3. Поняття безпеки підприємств, організацій та установ.
4. Аналіз складових частин безпеки підприємств, організацій та установ.
5. Загрози безпеці підприємств, організацій та установ.
6. Фізичні загрози для підприємств, організацій та установ.
7. Фінансово-економічні загрози безпеці підприємницької діяльності.
8. Інформаційні загрози підприємницької діяльності.
9. Методика ідентифікації та оцінка ризиків.
10. Заходи забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
11. Інформація як частина безпеки підприємницької діяльності.
12. Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації.
13. Аналіз правового забезпечення захисту інформації в Україні.
14. Способи вчинення правопорушень у сфері інформаційної безпеки.
15. Інформаційна безпека комп’ютерних систем, форми та методи її
забезпечення.

16.
Предмет
організаційно-правових
засад
забезпечення
безпеки
підприємницької діяльності.
17. Нормативно-правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
18. Поняття й ознаки об'єктів забезпечення безпеки підприємницької
діяльності.
19. Складові частини забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
20. Поняття загроз безпеці підприємницької діяльності.
21. Співвідношення понять загрози безпеці підприємницької діяльності і
забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
22. Питома вага окремих видів загроз безпеці підприємницької діяльності.
23. Тенденції розвитку загроз безпеці підприємницької діяльності в Україні в
сучасний період.
24. Недобросовісна конкуренція в комерційній діяльності − проблеми та захист.
25. Неправомірне використання ділової репутації як один із негативних
факторів у взаємовідносинах між суб'єктами.
26. Персонал як об'єкт і суб'єкт загроз діяльності підприємства.
27. Перспективи кадрового забезпечення безпеки підприємницької діяльності і
його роль у захисті інтересів суб'єктів господарювання.
28. Повноваження і відповідальність у керівництві діяльністю сил безпеки
підприємства, банку.
29. Проблеми боротьба з корупцією в Україні.
30. Проблеми боротьби з корупцією та напрями протидії.
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