
 
 

 



2 

 

 
 

 



3 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям 

підготовки, спеціальність, ОС 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

ОПП: 

«Менеджмент» 

 

 

 

Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

 

 

 

 

Вибіркова 

(дисципліна професійної 

підготовки) 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

проект 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:5,3; 

аудиторних – 1,8 

самостійної роботи 

студента –  3,5 

ОС: Магістр 

 

14 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

59 год. 77 год. 

Індивідуальні завдання 

1 год. 1 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка: 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання 30/59 (33,3%/66,7%) 

для заочної форми навчання 12/77 (13,3%/86,7%) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Загрозливі тенденції поглиблення соціально-економічної ситуації надзвичайно 

актуалізували питання щодо розроблення та втілення в життя стратегії забезпечення економічної 

безпеки України, як на мікро та і на макро рівнях. Для повного розкриття та мінімізації наслідків 

окресленого явища,  необхідним постає визначення параметрів критеріїв безпеки, характеристик 

можливих загроз і їх структури та принципів побудови системи забезпечення безпеки  

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти безпеки 

підприємства» є надання знань про теоретичне і практичне підґрунтя ефективної діяльності 

підприємств в умовах конкурентного середовища та ризиків, що пов'язані з економічною, 

інформаційною, валютною, фінансовою та іншими загрозами ефективного функціонування 

підприємства, а також формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок, 

щодо застосування методологічного апарату з міжнародних стандартів забезпечення безпеки 

підприємств. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти безпеки 

підприємства» є: засвоєння основних принципів міжнародних стандартів, що стосуються 

забезпечення безпеки підприємств; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу 

різних типів міжнародних стандартів, та оцінювання необхідності та перспектив їх впровадження 

на підприємствах; а також, навчити майбутніх фахівців з управління фінансово-економічною 

безпекою обґрунтовувати головні напрями забезпечення безпеки підприємства у відповідності 

до сфери його діяльності, розгалуження системи інформації про діяльність підприємства, 

політики конкурентів, диверсифікації виробництва, інвестиційної активності та ін. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна «Міжнародні 

стандарти безпеки підприємства» спрямована на опанування наступних компетентностей:  

 Здатність ефективно спілкуватися, надавати складну комплексну інформацію у 

стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних інформаційно- комунікаційних 

технологій та відповідною діловою мовою у тому числі іноземною. 

 Здатність формувати базові знання правових основ та навичок в організації 

особистої безпеки працівників, керівників, підприємців. 

 Здатність до формування системи критеріїв оцінювання рівня фінансової та 

економічної безпеки, встановлення їх критичних значень, вихід за межі яких створює загрозу для 

безпеки підприємства. 

 Здатність до визначення перспективних цілей і завдань управління фінансово-

економічною безпекою; здатність до оперативної розробки та організації заходів щодо 

попередження й нейтралізації загроз та ризиків фінансово-економічній безпеці; 

 Здатність здійснювати роботу з інформацією фінансово- правового характеру для 

прийняття необхідних рішень; 

 Здатність пояснити широкий діапазон фінансово- економічних процесів та загроз, 

які відбуваються на підприємстві та в країні. 

Дисципліна використовується для формування наступних програмних результатів 

навчання, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю 

073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент») у Маріупольському державному університеті:  

 Здатність продемонструвати навички роботи та уміння формувати і 

систематизувати аналітичні матеріали для оцінки ефективності функціонування підприємства 

(організації, установи) в умовах невизначеності та ризику. 

 Здатність продемонструвати знання основ організації та ведення документообігу 

на підприємствах (в організації, установах), знання типових форм первинних документів, що 
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оформлюються для фіксування господарських операцій на підприємствах (в організаціях, 

установах). 

 Здатність застосовувати базові знання правових основ та практичних аспектів в 

організації особистої безпеки працівників, керівників, підприємців. 

 Здатність використовувати на практиці сучасну методологію проведення аналізу 

фінансової звітності за показниками платоспроможності підприємства (організації, установи). 

 Здатність продемонструвати знання та уміння організації контролю на 

підприємствах (в організаціях, установах). 

 Здатність продемонструвати розуміння принципів формування системи фінансово-

економічної безпеки підприємства щодо об’єктів, відносно яких існують альтернативні 

положення в нормативних документах. 

Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна «Міжнародні стандарти безпеки 

підприємства» вивчається після вивчення дисциплін «Фінансовий аналіз діяльності суб’єкта 

господарювання». 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: понятійний та категорійний апарат міжнародних стандартів забезпечення безпеки 

підприємств; економічну сутність та основні види міжнародних стандартів; основні підходи до 

впровадження та застосування принципів міжнародних стандартів забезпечення безпеки 

підприємств;  основні загрози економічної безпеки підприємства, вміння своєчасно їх виявляти 

та аналізувати, а також застосовувати методи оцінки та зниження цих загроз за допомогою 

міжнародних стандартів; критерії оцінки ефективності та дієвості міжнародних стандартів.  

вміти: формувати і систематизувати аналітичні матеріали для оцінки ефективності 

функціонування підприємства (організації, установи) в умовах невизначеності та ризику; 

застосовувати базові знання правових основ та практичних аспектів в організації особистої 

безпеки працівників, керівників, підприємців; використовувати на практиці сучасну методологію 

проведення аналізу фінансової звітності за показниками платоспроможності підприємства 

(організації, установи) з урахуванням міжнародних стандартів; вибирати найдоцільніші методи 

впровадження міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема №1. Поняття про безпеку, її суть і значення. Рівні та види безпеки 

Тема №2. Теоретичні основи стандартизації безпеки підприємства 

Тема №3. Діяльність міжнародних організацій у сфері стандартизації 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Тема №4. Особливості впровадження стандартів у сфері інтелектуальної власності 

Тема №5. Основні положення стандартів у сфері фінансової звітності 

Тема №6. Міжнародні стандарти безпеки та оцінювання персоналу підприємства 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛІНГУ 

Тема №1. Поняття про 

безпеку, її суть і значення. 

Рівні та види безпеки 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема №2. Теоретичні 

основи стандартизації 

безпеки підприємства 

14 2 2 - - 10 14 1 1 - - 12 

Тема №3. Діяльність 

міжнародних організацій у 

сфері стандартизації 

14 2 2 - - 10 14 1 1 - - 12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
40 6 6 - - 28 40 2 2 - - 36 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Тема №4. Особливості 

впровадження стандартів у 

сфері інтелектуальної 

власності 

17 3 2 - - 10 14 1 1 - - 12 

Тема №5. Основні 

положення стандартів у 

сфері фінансової звітності 

17 3 4 - - 10 18 2 2 - - 14 

Тема №6. Міжнародні 

стандарти безпеки та 

оцінювання персоналу 

підприємства 

15 2 4 - - 11 17 1 1 - - 15 

Разом за змістовим 

модулем 2 
49 8 10 - - 31 49 4 4 - - 41 

Усього годин 89 14 16 - - 59 89 6 6 - - 77 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - 1 -     1  

Усього годин 90 14 16 - 1 59 90 6 6  1 77 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

д/ф з/ф 

1. Тема №1. Поняття про безпеку, її суть і значення. Рівні та види безпеки 2 - 

2. Тема №2. Теоретичні основи стандартизації безпеки підприємства 2 1 

3. Тема №3. Діяльність міжнародних організацій у сфері стандартизації 2 1 

4. 
Тема №4. Особливості впровадження стандартів у сфері 

інтелектуальної власності 
2 1 

5. Тема №5. Основні положення стандартів у сфері фінансової звітності 4 2 

6. 
Тема №6. Міжнародні стандарти безпеки та оцінювання персоналу 

підприємства 
4 1 

 Разом  16 6 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

д/ф з/ф 

1. Тема №1. Поняття про безпеку, її суть і значення. Рівні та види безпеки 8 12 

2. Тема №2. Теоретичні основи стандартизації безпеки підприємства 10 12 

3. Тема №3. Діяльність міжнародних організацій у сфері стандартизації 10 12 

4. 
Тема №4. Особливості впровадження стандартів у сфері 

інтелектуальної власності 
10 12 

5. Тема №5. Основні положення стандартів у сфері фінансової звітності 10 14 

6. 
Тема №6. Міжнародні стандарти безпеки та оцінювання персоналу 

підприємства 
11 15 

 Разом  59 77 

 

 

7. Індивідуальні завдання  

Індивідуальне завдання – це завершена теоретична та практична робота в межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних у 

процесі лекційних і практичних занять, охоплює зміст навчального курсу загалом.  Метою 

виконання індивідуального завдання з дисципліни «Міжнародні стандарти безпеки 

підприємства» є поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі вивчення 

дисципліни та вироблення вміння застосовувати їх у практичному розв’язанні завдань.  

Індивідуальне завдання з дисципліни «Міжнародні стандарти безпеки підприємства» 

передбачає виконання проекту, підготовка його презентації та захисту. 
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8. Методи навчання 

Лекції (оглядові, тематичні, дискусії); робота в Інтернет; складання графічних схем, 

реферування, конспектування тощо.  

 

9. Критерії оцінювання 

Оцінювання рівня опанування студентом матеріалу навчальної дисципліни проводиться 

шляхом поточного та підсумкового (семестрового) контролю.  

Поточний контроль здійснюється у процесі вивчення дисципліни з метою виявлення 

ступеню розуміння студентом засвоєного навчального матеріалу та вміння застосовувати його у 

практичній роботі. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять (50 

балів), а також за результатами виконання студентом індивідуальних завдань, а саме: підготовки 

реферату (25 балів), виконання індивідуального практичного завдання (25 балів). 

Загальні критерії оцінювання результатів поточного контролю з дисципліни: 

90-100 балів 

ЗВО виявив цілковите володіння навчальним матеріалом, вміє аргументовано 

його викладати під час усних опитувань та письмових відповідей. Усі виконані 

індивідуальні завдання продемонстрували здатність студента не тільки 

оперувати теоретичним матеріалом, але й застосовувати його на практиці, 

знаходити раціональні рішення проблемних ситуацій, його здатність до 

аналітичного та критичного мислення. 

82-89 бали 

ЗВО в цілому достатньо повно володіє навчальним матеріалом, здатний 

демонструвати знання теоретичних і практичних питань корпоративної 

соціальної відповідальності. Водночас, під час усного та письмового 

викладення деяких питань студент допускає окремі неточності та незначні 

помилки. Виконані індивідуальні завдання показують, що студенту дещо не 

вистачає аргументованості при розв’язанні деяких проблемних ситуацій. 

60-81 балів 

ЗВО володіє навчальним матеріалом частково, демонструючи базові 

теоретичні знання. Усні та письмові питання розкрито частково, поверхово, 

недостатньо аргументовано. Реферат виконаний на достатньо низькому рівні; 

індивідуальне практичне завдання обґрунтовано. 

0-59 бали 
ЗВО не володіє або недостатньо володіє навчальним матеріалом, не розуміє 

змісту більшості теоретичних питань. Індивідуальні завдання не виконані. 

 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку. 

 

10. Засоби оцінювання 

 

Опитування та доповіді на семінарських заняттях, оцінка за реферат, оцінка за виконане 

індивідуальне практичне завдання, залік.  

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1: Поточне тестування та самостійна 

робота 

Модуль 2: 

ЗІП /залік  
Сума 

Змістовний модуль 1  Змістовний модуль 2  ЗІП залік 
100 

15 15 20 50 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово господарської 

діяльності підприємств: [Навч. посібник] / О. І. Гадзевич. - К.:Кондор, 2004. -180 с. 

2. Хан Д. Планирование и контроль: Стоимостно-ориентированные концепции 

контроллинга / Д. Хан, Х. Хунгенберг. - М. :Финансы и статистика, 2005. - 416 с. 

3. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / укл. І. П. Отенко, Г. А. 

Іващенко, Д. К. Воронков. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012.  

4. Міжнародні стандарти безпеки підприємств: навч. посіб. / І. Л. Сазонець. – Рівне: 

Волин, обереги, 2015. – 352 с.  

5. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст]: 

монографія / Л. В. Гнилицька; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К.: 

КНЕУ, 2012. – 305 с. 

6. ISO 5127 - Information and documentation - Vocabulary // ISO - Printed in Switzerland. - 

2001. - 152 р. 

7. ISO 15489-1 - Information and Documentation - Records management - Part 1: General // 

ISO - Printed in Switzerland. - 2001. - Р. 2. 

 

Допоміжна 

1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія і практика: [навч. посібник] / 

О.Я. Базілінська. - К.: ЦУЛ, 2009. - 328 с. 

2. Васильців Т.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та 

механізми забезпечення: [монографія] / Васильців Т.Г., Волошин В.І., Бойкевич О.Р., Каркавчук 

В.В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. - Львів: Львівська комерційна академія, 2012. - 386 с. 

3. Горбулін В.П. Стратегічні ризики - нова парадигма стратегії національної безпеки 

/ В.П. Горбулін, А.С. Качинський // Стратегічна панорама. - 2005. - № 1. 

 



10 

 

4. Дерев’янко С.І. Основи аудиту: [Навчальний посібник] / Дерев’янко С.І., Олійник 

С.О., Кузик Н.П., Ганяйло О.М.- К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. 

5. Турило А.М. Управління витратами підприємства: [Навч. посібник] / А.М. Турило, 

Ю.Б. Кравчук, А.А.Турило . - К.:ЦНЛ, 2006. - 120 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Кабінету Міністрів України: офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http:// www.kmu.gov.ua  

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний веб-портал 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://minfin.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://minfin.gov.ua/
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