
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Навчальна дисципліна 

«ОСНОВИ БЕЗПЕКИ 
БІЗНЕСУ» 



"Критерієм істини є 

практика" 



Кількість студентів ФЕФ,  

що обрали дисципліну 



Про дисципліну 

Метою дисципліни є формування у студентів 

усвідомленого розуміння необхідності 

вживати заходи безпеки у процесі 

підприємницької діяльності, уміння 

забезпечувати безпечні умови роботи при 

виконанні своїх посадових обов’язків, якісно 

та ефективно виконувати заходи безпеки 

передбачені на тому чи іншому підприємстві. 

 



Про дисципліну 
Тема 1. Основи безпеки підприємницької діяльності 

Тема 2. Загрози безпеці підприємницької діяльності 

Тема 3. Бізнес і корупція: проблеми протидії 

Тема 4. Недобросовісна конкуренція і промислове 

шпигунство в підприємницькій діяльності 

Тема 5. Охорона і охоронна діяльність 

Тема 6. Інформаційна безпека підприємства 

Тема 7. Економічна безпека підприємства 

Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

діяльності підприємства 

Тема 9. Організація безпеки в роботі з персоналом 

підприємства 

Тема 10. Дії комерційного підприємства в екстремальних 

умовах 

Тема 11. Особиста безпека підприємця 



Про дисципліну 

Види роботи Очна форма 

Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу + 

Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання 
+ 

Огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову 

діяльність у кредитних установах + 

Підготовка до виступів на семінарських заняттях + 

Виконання домашніх завдань + 

Підготовка міні-презентацій  + 

Вирішення і письмове оформлення модульних завдань (1 модуль) + 

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій + 

Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій + 

Участь у конкурсах наукових студентських робіт. + 

Участь у студентській Олімпіаді + 

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
+ 

Систематика вивченого матеріалу курсу перед екзаменом + 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НАД ДИСЦИПЛІНОЮ “ОСНОВИ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ” 

 



№ семінарського 

(практичного, 

лабораторного) заняття 

Форма самостійної роботи студента 
Види семінарських (практичних, лабораторних) 

занять* 

Максимальна 

кількість балів 

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 

Змістовий модуль №1 

1 (тема 1) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 0 

2 (тема 2) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 4 

3 (тема 3) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-дискусія 4 

4 (тема 3,ч.2) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-дискусія 4 

5 (тема 4) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 4 

6 (тема 5) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Дискусія з елементами аналізу 4 

7 (тема 5,ч.2) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Дискусія з елементами аналізу 4 

Змістовий модуль №2 

8 (тема 6) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 4 

9 (тема 6, ч.2) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 4 

10 (тема 7) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 6 

11 (тема 7, ч.2) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 6 

12 (тема 8) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 4 

13 (тема 8, ч.2) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 4 

14 (тема 9) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-дискусія 4 

15 (тема 10) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-розгорнута бесіда 2 

16 (тема 11) 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
Семінар-дискусія 2 

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 60 



Ви будете знати 
• основи безпеки підприємницької діяльності, умови і правила її 

організації; 

• заходи захисту підприємств від недобросовісної конкуренції та 

протидії актам промислового шпигунства; 

• зміст банківської та комерційної таємниці, організацію їх захисту на 

підприємствах та в банках, обов’язки персоналу підприємству по 

забезпеченню його безпеки; 

• порядок і правила організації охорони суб’єктів підприємницької 

діяльності і підтримання відповідного режиму в них; 

• заходи захисту інформації; 

• основні заходи безпеки комерційних, господарських та фінансових 

операцій і технологій; 

• основи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

комерційного підприємства; 

• організацію дій суб’єктів господарювання  

в екстремальних умовах. 

 



Ви будете вміти 

проводити експертну перевірку паспорту 

ІНН та довідки про доходи; 

працювати з базами даних; 

виявляти шахрайські схеми  

у фінансовій сфері; 

організовувати безпеку бізнесу  

на підприємствах 



Учасники круглого столу:  
«Тенденції та перспективи економіки 

та фінансової системи України»  

(27 лютого 2015 р. КНЕУ  

спільно з УТФА); 

  

Круглі столи та 
відкриті лекції для 

студентів  

  



Учасники Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт 

«Кредитно-банківська система: 

історія, сучасність та перспективи 

розвитку»  
(21 травня 2015 р. КНЕУ  

спільно з ПМФА та «ЕйСіАй Україна»); 

 

  

Міжнародні конкурси 

та конференції 

  



Дякуємо за увагу! 
 

 

РЕКОМЕНДУЄМО  

ОБРАТИ ОББ 

ТА ЦІКАВО І З КОРИСТТЮ 

ПРОВЕСТИ НАВЧАЛЬНИЙ СЕМЕСТР 



Дякуємо за увагу! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Навчальна дисципліна  

 «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ» 

Більше інформації: 

http://goo.gl/1xhteh 

vk.com/kmbd_kneu 


