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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Господарювання в умовах зростання динамічності ринку, 

глобалізації економіки, підвищення активності конкурентної 

боротьби ставить перед вітчизняними підприємствами вимоги 

щодо оперативного захисту своїх економічних інтересів. 

Система економічної безпеки підприємства повинна бути одним 

з головних елементів стратегічного управління підприємством. 

Тому слід приділяти значну увагу забезпеченню належного 

рівня їх економічної безпеки, що і є основою дисципліни 

«Міжнародні стандарти економічної безпеки підприємств». 

Основною метою викладання дисципліни «Міжнародні 

стандарти економічної безпеки підприємств» є набуття та 

засвоєння студентами комплексних знань про теоретичне і 

практичне підґрунтя  ефективного та безпечного проведення 

діяльності підприємств в умовах міжнародного конкурентного 

середовища та ризиків, що пов’язані з економічною, 

інформаційною, валютною, фінансовою та іншими загрозами 

ефективного функціонування підприємства на міжнародних 

товарних та фінансових ринках. 

Студент повинен знати  положення міжнародних стандартів 

безпеки підприємств, їх зв’язок з вітчизняними стандартами 

(ГОСТ, ОСТ); сучасні проблеми і тенденції просування в 

Україні міжнародних стандартів безпеки; положення та 

механізми функціонування стандартів ISO/IEC у сфері безпеки; 

методику ідентифікації, оцінювання рівня ризику та управління 

системою менеджменту захисту інформації суб’єктів 

господарювання; технологію розробки та прийняття 

міжнародних стандартів. 

Вивчення дисципліни передбачає розв’язання таких завдань:  

- вивчення сутності й характерних особливостей головних 

напрямів забезпечення економічної безпеки підприємства у 

відповідності до сфери його діяльності;  

- засвоєння методичних засад проведення політики 

конкурентів, диверсифікації виробництва, інвестиційної 

активності;  

- визначення та характеристика підходів щодо 

розгалуження системи інформації про діяльність підприємства; 
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- одержання знань про діяльність підприємства як 

специфічну діяльність у суспільстві; 

- обґрунтування структури та змісту виробничо-фінансової 

діяльності підприємства; 

- використання у практичній фаховій діяльності знань 

основних стандартів, що запроваджуються міжнародними 

організаціями в сфері уникнення загроз підприємницької 

діяльності. 

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти 

оперувати термінологічним апаратом міжнародних стандартів 

забезпечення економічної (інформаційної) безпеки; здійснювати 

підготовку нормативної документації міжнародних стандартів 

безпеки; виявляти та оцінювати, планувати сукупність заходів з 

нейтралізації ризиків і загроз у сфері інформаційної безпеки 

суб’єктів господарювання. 

Викладання дисципліни здійснюється послідовно від питань 

організації методичного та інформаційного забезпечення до 

практичних аспектів управління економічною безпекою 

підприємств на основі застосування та впровадження 

міжнародних стандартів та норм, що дозволяє студентам 

оволодіти набором необхідних компетентностей. У процесі 

викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється 

оволодінню студентами професійними компетентностями. 

Дисципліна вивчається відповідно до затвердженої 

навчальної програми підготовки магістрів за спеціальністю 

8.03050301 «Міжнародна економіка».  

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти 

матеріал лекційних занять і самостійно розглянути окремі 

питання курсу. Закріплення матеріалу здійснюється на 

практичних заняттях. Перевірка отриманих знань відбувається 

за допомогою проведення контрольних робіт у вигляді тестів, 

ситуаційних вправ і теоретичних питань. Після вивчення курсу 

студенти повинні скласти залік. 

Обсяг лекційних занять складає 24 години. Практична 

підготовка передбачає проведення практичних занять загальним 

обсягом 14 годин та на самостійну роботу відводиться 

52 години. Загальний обсяг вивчення дисципліни 90 годин. 
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА 

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

Опис навчальної дисципліни 

«Міжнародні стандарти економічної безпеки підприємств» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань  

 0305 «Економіка та 

підприємництво» 

Варіативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 

8.03050301 

«Міжнародна 

економіка» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:  – 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

Самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

24 год. 

Практичні, семінарські 
14 год. 

Лабораторні 
– 

Самостійна робота 

52 год. 

Індивідуальні 
завдання: 

–   

Вид контролю: 

залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 27 % до 73 %. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

Система ECTS передбачає 100-бальну шкалу оцінювання 

навчальних досягнень студента. Розподіл балів за формами 

контролю представлено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Поточне тестування та самостійна робота Сума в балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

11 12 11 11 11 11 11 12 10 

Т1, Т2... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за 

шкалою, що наведена у табл. 2.2. 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 
не зараховано з можливістю  
повторного складання 

0–34 
не зараховано з обов’язковим  
повторним вивченням курсу 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу 

дисципліни «Міжнародні стандарти економічної безпеки 

підприємств» входять теми об’єднані в два змістові модулі. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Концептуальні засади системи міжнародних стандартів 

економічної безпеки підприємств 
 

Тема 1. Безпека суб’єктів господарювання: її рівні та 

види 

Безпека як наукова та економічна категорія. Рівні безпеки: 

глобальна безпека, міжнародна безпека, національна безпека, 

безпека розвитку регіону, безпека суб’єктів господарювання. 

Види безпеки: економічна, енергетична, продовольча, харчових 

продуктів, фінансова, валютна, банківська, радіаційна (ядерна), 

демографічна, інформаційна, політична, технологічна 

(техногенна), екологічна, гуманітарна. Види безпеки 

підприємства: безпека праці, безпека життєдіяльності, гірнича, 

пожежна, інформаційна, економічна. Організація охорони на 

підприємстві. 
 

Тема 2. Міжнародні організації з питань стандартизації 
підприємницької діяльності 
Міжнародні організації зі стандартизації: Міжнародна 

організація зі стандартизації (ISO), Комітет з оцінки 

відповідності (CASCO), Комітет з захисту інтересів споживачів 

(COPOLCO). Діяльність ЄС зі стандартизації: Європейський 

комітет зі стандартизації (CEN), Європейський комітет зі 

стандартизації в електротехніці (CEHELEK). Основні 

міжнародні та європейські організації в галузі сертифікації та 

акредитації. 
 

Тема 3. Система управління економічною безпекою 

підприємства 

Види безпеки підприємства та шляхи її реалізації. Методичні 

підходи за забезпечення окремих складових безпеки 

підприємства. Загальні підходи до організації системи безпеки 
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підприємства. Взаємозв’язок  організаційної структури та рівнів 

безпеки підприємства.  

Функціонування філій, дочірніх підприємств, відділень, 

відокремлених структурних підрозділів, представництв 

компаній на рівень безпеки. Система управління безпекою 

підприємства. Функції структурних підрозділів підприємства в 

організації роботи із забезпечення безпеки. 
 

Тема 4. Безпека в системі корпоративних відносин 

підприємства 

Міжнародні стандарти системи корпоративного управління. 

Безпека в системі корпоративних відносин підприємства. 

Нормативно-правове забезпечення безпеки в системі 

корпоративного управління. Фактори загроз в системі 

корпоративного управління. Методичне забезпечення 

ідентифікації та загроз економічної безпеки в системі 

корпоративного управління. 

Безпека політики злиттів та поглинань в конкурентному 

середовищі. Доцільність процедури злиття та поглинання. 

Процедура об’єднання компаній. Інвестиційний аналіз злиття та 

методи захисту від ворожого поглинання. Поділ, виділення та 

перетворення товариств. Стратегії створення корпоративних 

альянсів. Стратегія створення холдингових компаній. 

Рейдерство та захист від нього. 
 

Тема 5. Безпека підприємства в глобальних 

інформаційних системах 

Захист інформації у світових інформаційних системах. 

Загрози безпеці світових інформаційних систем та їх 

характеристика. Планування захисту економічної інформації. 

Захист інформації у глобальній мережі Інтернет. Механізм 

управління інформаційними технологіями підприємства. Об’єкт 

інформаційної атаки.  

Методи захисту інформаційних систем: правові, морально-

етичні, адміністративні, фізичні, технічні. Типові помилки 

працівників інформаційних відділів. Складові інформаційної 

системи, що можуть наражатися на небезпеку. Види атак на 

інформаційні системи підприємств. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Імплементація міжнародних стандартів економічної безпеки 

до підприємств України 
 

Тема 6. Промислове шпигунство, його форми та методи 

Промислове шпигунство, характерні напрями промислового 

шпигунства. Об’єкти промислового шпигунства. Форми і 

методи промислового шпигунства. Технічні засоби 

промислового шпигунства. Засоби промислового шпигунства. 

Цілі та завдання промислового шпигунства. Приклади 

промислового шпигунства. 

Організація роботи служби безпеки підприємства: фінансово-

економічні підрозділи, кадрова служба, технічні підрозділи. 
 

Тема 7. Гармонізація стандартів України в сфері 
стандартизації та безпеки продукції 
Стандартизація в європейському союзі. Міжнародні 

стандарти ISO. Особливості сертифікації продукції в 

європейському союзі. Процедура сертифікації продукції в ЄС. 

Повноваження та функції митних органів країн-членів ЄС у 

розрізі гарантування безпеки продукції. 
 

Тема 8. Аналітично-оцінювальна робота з безпеки 

підприємства 

Структурні підрозділи, що здійснюють аналітично-

оцінювальну роботу з питань безпеки підприємства. Показники 

економічної безпеки підприємства. Показники фінансової 

безпеки підприємства. Показники екологічно безпеки 

підприємства. Показники технологічної (техногенної) безпеки 

підприємства. Показники інформаційної системи підприємства. 

Нормативи пожежної системи підприємства. Система 

моніторингу безпеки підприємства. 
 

Тема 9. Методи забезпечення лояльності персоналу 

Кадрова безпека: об’єкти, види, індикатори. Методи 

виявлення і збереження кадрової безпеки. Методика побудови 

інтелектуальної безпеки. Навчання персоналу та підвищення 

кваліфікації  та лояльності персоналу. 
Під час виконання самостійної роботи студенти 

поглиблюють отримані знання та самостійно вивчають матеріал 
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окремих тем  шляхом опрацювання відповідної літератури, 
здійснюють підготовку до практичних занять та залікових 
модулів. 

Таблиця 3.1 

Самостійна робота студента 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. 
Тема 1. Безпека суб’єктів господарювання: її 

рівні та види 
6 

2. 
Тема 2. Міжнародні організації з питань 

стандартизації підприємницької діяльності 
6 

3. 
Тема 3. Система управління економічною 

безпекою підприємства 
6 

4. 
Тема 4. Безпека в системі корпоративних 

відносин підприємства 
6 

5. 
Тема 5. Безпека підприємства в глобальних 

інформаційних системах 
6 

6. 
Тема 6. Промислове шпигунство, його форми та 

методи 
5 

7. 
Тема 7. Гармонізація стандартів України в сфері 

стандартизації та безпеки продукції 
6 

8. 
Тема 8. Аналітично-оцінювальна робота з 

безпеки підприємства 
6 

9. 
Тема 9. Методи забезпечення лояльності 

персоналу 
5 

 Усього годин 52 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Міжнародні стандарти економічної безпеки підприємств»  
є складання письмового звіту за темами погодженими між 

студентом і викладачем. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 2 сторінки 

на 1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 

частину, висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформляється на стандартному папері формату 

А4 (210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє 
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– 20мм, праве – 10мм. Звіт може бути рукописним або 

друкованим і виконується державною мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. 

 

4. КАРТКА ТЕСТУВАННЯ 
 

Кількість годин – 90 

Кількість кредитів ECTS – 3 

Викладачі – доцент, к.е.н. Валіулліна З.В. 

Прізвище та ініціали студента _____________________ 

Курс V, група _________, навчальний рік – 201_/201_. 

Спеціальність „Міжнародна економіка” 

Набрано балів _________ 

Підсумкова оцінка:  за національною шкалою _________ 

 за шкалою  ECTS __________ 

Підпис викладача  

________З.В. Валіулліна 
 

Поточне тестування 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади системи 

міжнародних стандартів економічної безпеки підприємств 
Тема 1. Концептуальні засади системи міжнародних 

стандартів економічної безпеки підприємств. 

Тема 2. Міжнародні організації з питань стандартизації 

підприємницької діяльності. 

Тема 3. Система управління економічною безпекою 

підприємства. 

Тема 4. Безпека в системі корпоративних відносин 

підприємства. 

Тема 5. Безпека підприємства в глобальних інформаційних 

системах. 
 

За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 

б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б 

в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в 

г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г 
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Кількість правильних відповідей ___, набрано балів ___.  

Підпис студента __________ 

Підпис викладача _________ 

Змістовий модуль 2. Імплементація міжнародних стандартів 

економічної безпеки до підприємств України 

Тема 6. Промислове шпигунство, його форми та методи. 

Тема 7. Гармонізація стандартів України в сфері 

стандартизації та безпеки продукції. 

Тема 8. Аналітично-оцінювальна робота з безпеки 

підприємства. 

Тема 9. Методи забезпечення лояльності персоналу. 
 

За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 

б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б 

в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в 

г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г 
Кількість правильних відповідей ___, набрано балів ___.  

Підпис студента __________ 

Підпис викладача _________ 
 

Підпис студента _______                Підпис викладача _________ 
 

 

5. КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Картка оцінювання видів самостійної навчальної діяльності 

студентів наведена в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Картка оцінювання студентів 

№ 

з/п 

Види навчальної 

діяльності 

Терміни 

виконання 

Форма 

контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

1. 
Відвідування 

лекційних занять 

за 

розкладом 

журнал 

викладача 

0,5 б. за 

академічну 

годину 

2. 
Відвідування 

практичних занять 

за 

розкладом 

журнал 

викладача 

0,5 б. за 

академічну 

годину 
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Продовження табл. 5.1 
1 2 3 4 5 

3. 

Звіт про самостійну 

роботу за обраною 

темою 

за 

розкладом 

конспект 

студента 

10 б. за 

один звіт 

4. 

Захист звіту про 

самостійну роботу за 

обраною темою 

за 

розкладом 
консультація 

10 б. за 

захист звіту 

5. 

Підготовка реферату 

на обрану та 

узгоджену тему 

протягом 

семестру 
реферат 

5 б. за один 

реферат 

6. 

Написання звіту про 

ексклюзивне 

дослідження 

протягом 

семестру 
звіт 

20 б. за 

один звіт 

7. 
Аналітичний огляд 

наукових публікацій 

протягом 

семестру 

аналітичний 

огляд 

20 б. за 

один огляд 

8. 

Виступ з доповіддю 

на студентській 

науковій конференції 

протягом 

семестру 

довідка про 

виступ 

30 б. за 

один 

виступ 

9. 

Публікація статті в 

наукових виданнях 
протягом 

семестру 

опублікована 

стаття 

30 б. за 

одну 

публікацію 

10. 

Розв’язування 

додаткових задач або 

вправ 

протягом 

семестру 
Конспект 

1 б. за одну 

тему 

практичного 

заняття 

11. 

Виконання 

індивідуальної 

навчально-дослідної 

роботи за обраною 

темою 

протягом 

семестру 
ІНДР 

10 б. за 

один 

12. 

Повідомлення, що 

мають науково-

практичну цінність 

лекції, 

практичні 

журнал 

викладача 

2 б. за одну 

тему 

лекційного 

заняття 
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6. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ ПИСЬМОВОГО 

ЗВІТУ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1. Безпека як наукова та економічна категорія.  
2. Рівні безпеки: глобальна безпека, міжнародна безпека, 

національна безпека, безпека розвитку регіону, безпека 

суб’єктів господарювання.  

3. Види безпеки: економічна, енергетична, продовольча, 

харчових продуктів, фінансова, валютна, банківська, радіаційна 

(ядерна), демографічна, інформаційна, політична, технологічна 

(техногенна), екологічна, гуманітарна.  

4. Види безпеки підприємства: безпека праці, безпека 

життєдіяльності, гірнича, пожежна, інформаційна, економічна.  

5. Організація охорони на підприємстві. 

6. Міжнародні організації зі стандартизації. 
7. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). 

8. Комітет з оцінки відповідності (CASCO). 

9. Комітет з захисту інтересів споживачів (COPOLCO). 

10. Діяльність ЄС зі стандартизації. 

11. Європейський комітет зі стандартизації (CEN). 

12. Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці 

(CEHELEK).  

13. Основні міжнародні та європейські організації в галузі 
сертифікації та акредитації. 

14. Види безпеки підприємства та шляхи її реалізації.  

15. Методичні підходи за забезпечення окремих складових 

безпеки підприємства.  

16. Загальні підходи до організації системи безпеки 

підприємства.  

17. Взаємозв’язок організаційної структури та рівнів безпеки 

підприємства.  

18. Функціонування філій, дочірніх підприємств, відділень, 

відокремлених структурних підрозділів, представництв 

компаній на рівень безпеки.  

19. Система управління безпекою підприємства.  

20. Функції структурних підрозділів підприємства в організації 

роботи із забезпечення безпеки. 
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21. Міжнародні стандарти системи корпоративного управління.  

22. Безпека в системі корпоративних відносин підприємства.  

23. Нормативно-правове забезпечення безпеки в системі 

корпоративного управління.  

24. Фактори загроз в системі корпоративного управління.  

25. Методичне забезпечення ідентифікації та загроз економічної 
безпеки в системі корпоративного управління. 

26. Безпека політики злиттів та поглинань в конкурентному 

середовищі. 

27. Доцільність процедури злиття та поглинання.  

28. Процедура об’єднання компаній. 

29. Інвестиційний аналіз злиття та методи захисту від ворожого 

поглинання. 

30. Поділ, виділення та перетворення товариств.  

31. Стратегії створення корпоративних альянсів.  

32. Стратегія створення холдингових компаній.  

33. Рейдерство та захист від нього. 

34. Захист інформації у світових інформаційних системах. 

35. Загрози безпеці світових інформаційних систем та їх 

характеристика. 

36. Планування захисту економічної інформації. 
37. Захист інформації у глобальній мережі Інтернет. 

38. Механізм управління інформаційними технологіями 

підприємства. 

39. Об’єкт інформаційної атаки.  

40. Методи захисту інформаційних систем: правові, морально-

етичні. 

41. Методи захисту інформаційних систем: адміністративні, 

фізичні, технічні.  

42. Типові помилки працівників інформаційних відділів.  

43. Складові інформаційної системи, що можуть наражатися на 

небезпеку. 

44. Види атак на інформаційні системи підприємств. 

45. Промислове шпигунство, характерні напрями промислового 

шпигунства.  

46. Об’єкти промислового шпигунства.  

47. Форми і методи промислового шпигунства.  
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48. Технічні засоби промислового шпигунства. 

49. Засоби промислового шпигунства.  

50. Цілі та завдання промислового шпигунства. 

51. Приклади промислового шпигунства. 

52. Організація роботи служби безпеки підприємства: 

фінансово-економічні підрозділи.  

53. Організація роботи служби безпеки підприємства: кадрова 

служба.  

54. Організація роботи служби безпеки підприємства: технічні 

підрозділи. 

55. Стандартизація в європейському союзі.  
56. Міжнародні стандарти ISO.  

57. Особливості сертифікації продукції в європейському союзі.  
58. Процедура сертифікації продукції в ЄС.  

59. Повноваження митних органів країн-членів ЄС у розрізі 

гарантування безпеки продукції. 

60. Функції митних органів країн-членів ЄС у розрізі 

гарантування безпеки продукції. 

61. Структурні підрозділи, що здійснюють аналітично-

оцінювальну роботу з питань безпеки підприємства.  

62. Показники економічної безпеки підприємства. 

63. Показники фінансової безпеки підприємства.  

64. Показники екологічно безпеки підприємства. 

65. Показники технологічної (техногенної) безпеки 

підприємства. 

66. Показники інформаційної системи підприємства.  

67. Нормативи пожежної системи підприємства. 

68. Система моніторингу безпеки підприємства. 

69. Кадрова безпека: об’єкти, види, індикатори. 

70. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки.  

71. Методика побудови інтелектуальної безпеки. 

72. Навчання персоналу. 
73. Підвищення кваліфікації  та лояльності персоналу. 
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