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Мета вивчення −
ознайомити студента:

 з формуванням теоретичних навиків по
забезпеченню безпеки економічної діяльності
суб'єктів господарювання в умовах ринкових
відносин;
 з формуванням практичних навиків по
забезпеченню безпеки економічної діяльності
суб'єктів господарювання в умовах ринкових
відносин.

В результаті засвоєння курсу
«Економічна безпека підприємства»
студент повинен:
Знати:

◊ структуру системи економічної безпеки;
◊ склад і зміст задач по організації системи моніторингу погроз економічної
безпеки підприємства;
◊ методи оцінки й аналізу погроз економічної безпеки на підприємстві;
◊ методи оцінки збитку від реалізації погроз економічної безпеки;
◊ принципи розробки положення про комерційну таємницю на підприємстві й
реалізації режиму комерційної таємниці.

Вміти:

◊ ідентифікувати й аналізувати погрози економічної безпеки;
◊ оцінювати збиток від реалізації погроз економічної безпеки;
◊ здійснювати моніторинг рівня економічної безпеки підприємства;
◊ становити план робіт зі створення й впровадження комплексної системи
економічної безпеки.

Мати
уявлення
про:
Мати
навички:

◊ про адаптивне управління підприємством.

◊ в плануванні та організації економічної безпеки підприємством.

Зміст дисципліни:

Вступ до навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства».Теоретичні основи
економічної безпеки господарюючого суб'єкт.
Економічна безпека держави як найважливіший рівень економічної безпеки підприємств.
Погрози й ризики в діяльності підприємств.
Принципи й рівні економічної безпеки підприємств.
Сутність системи економічної безпеки підприємства й механізм її забезпечення.
Захист комерційної таємниці підприємства.
Оцінка й аналіз економічної безпеки підприємства.
Інформаційна й документаційна безпека.
Галузеві особливості забезпечення економічної безпеки підприємств.
Забезпечення економічної безпеки авіапромислового підприємства..

Зміст дисципліни

«Економічна безпека підприємства»
у середовищі Mentor

Тестовий контроль

з дисципліни
«Економічна безпека підприємства» у середовищі
Mentor

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Дистанційний курс «Економічна безпека підприємства»
складається з 2 модулів. Студент послідовно знайомиться зі
змістом модулів 1 і 2, вивчає основні та додаткові джерела
навчання, відповідає на запитання для самоконтролю,
робить практичні і контрольні роботи, бере участь в
обговоренні за темами, виконує модульне та підсумкове
тестування. Модуль 1 включає 4 теми. Модуль 2 включає 6
тем.
Протягом семестру студент виконує завдання для поточного
контролю. Завдання для поточного контролю включають
контрольні запитання для самоконтролю після кожної
лекції. Модуль 2 включає 6 практичних робіт.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Питання для самоконтролю наводяться після кожної лекції.
Студент читає лекцію і відповідає на контрольні запитання
для самоконтролю. Якщо студент відповідає правильно, то
він може перейти до вивчення наступної лекції. В іншому
випадку студент повторно вивчає теоретичний матеріал
лекції.
Завдання для практичних робіт і методичні вказівки до їх
виконання наводяться в практичній частині курсу. Студент
виконує практичну роботу відповідно до свого варіанту і
відправляє файл з виконаною роботою викладачеві для
перевірки на електронну адресу згідно з графіком
навчання.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:

Після вивчення кожного модуля студент виконує модульний
тест. Для проходження модульного тесту студент виконує
«Модульний контроль № 1» після вивчення першого
модуля і «Модульний контроль № 2» після вивчення
другого модуля. Якщо студент не подолав встановлений
поріг, до вивчення наступного модуля він не допускається.
Модульний контроль проходить відповідно до графіка
навчання.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
У курсі передбачено 10 тем для обговорення. Для участі в
обговоренні студент використовує
відповідно Семінар №1 «Введення в економічну
безпеку», Семінар №2 «Економічна безпека
держави», Семінар №3 «Основні типи й характеристики
негативних впливів і погроз безпеки
підприємства», Семінар №4 «Рівні економічної безпеки
підприємств», Семінар №5 «Економічна безпека
підприємства. Функціональні складові й основні напрямки
забезпечення економічної безпеки
підприємства», Семінар №6 «Політико-правова та
екологічна безпека підприємства», Семінар №7 «Захист
комерційної таємниці підприємства», Семінар №8 «Система
органів і організацій і система мір забезпечення економічної
безпеки підприємства», Семінар №9 «Галузеві особливості

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
забезпечення економічної безпеки підприємств», Семінар
№10 «Забезпечення економічної безпеки авіапромислового
підприємства». У Форумі на запропоновані викладачем
питання студент розміщує свою відповідь. Обговорення за
темами проводяться відповідно до графіка
навчання. Тематичний форум можна використовувати для
спілкування з викладачем при виникненні труднощів або
питань за відповідною темою.
Протягом семестру студенту необхідно виконати
індивідуальне завдання у вигляді розрахункової роботи.
Студент знайомиться з методичними вказівками щодо
виконання роботи та виконує її відповідно до свого
варіанту. Робота оформляється відповідно до

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
«Індивідуальне завдання». Індивідуальне завдання
необхідно відправити на перевірку викладачеві на
електронну адресу згідно з графіком навчання.
Відповідно до графіка навчання студент проходить
підсумкове тестування. Для цього необхідно виконати
«Підсумковий тест» та пройти тестування. Якщо студент не
подолав встановлений поріг, тоді він отримує залік.
Необхідною умовою для допуску до іспиту є наявність
виконаних індивідуального завдання, практичних завдань,
участь в обговоренні за темами, а також проходження
модульного контролю та підсумкового тесту.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Система оцінки навчальної діяльності студента
представлена в Критеріях оцінки.
Залік проводиться очно (або дистанційно) згідно графіка
навчання.
Протягом семестру студент може заробити 10
заохочувальних балів. Бали можна отримати, склавши
словник термінів (глосарій) з дисципліни. Для складання
Глосарію студент обирає елемент Словник і розміщує свої
терміни і визначення до них безпосередньо у системі
Moodle. Глосарій повинен бути складений за 1 тиждень до
початку сесії, щоб викладач мав можливість перевірити і
оцінити його.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:

Свої запитання викладачеві студент може залишати у
Тематичному або Організаційному форумах у системі
Moodle.
Консультації зі студентом проводяться відповідно до
графіка навчання на Тематичному Форумі.

