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Аудиторні, онлайн
Ринкові і демократичні перетворення в Україні виявили недосконалість діючої
системи безпеки, її невідповідність загрозам у сфері підприємництва і бізнесу,
де надзвичайно сильно на ситуацію впливають такі фактори, як жорстка
конкурентна боротьба з її несумлінними методами, криміналізація і тінізація
частини економіки. Актуальними проблемами сьогодення є зростаючий
міжнародний тероризм, загрози у сфері інформаційної, економічної,
соціальної, виробничо-технологічної, економічної безпеки підприємницькій
діяльності.
Метою навчальної дисципліни є підготовка професіоналів, здатних з позиції
сучасного менеджменту вибудувати систему безпеки підприємства, здійснити

безпечне функціонування його підрозділів у різних видах діяльності,
організувати надійний захист власності, об’єктів інфраструктури,
інформаційних ресурсів, персоналу і керівництва. Менеджери підприємства
повинні знати особливості ринкової економіки і ділових відносин, вміти
оцінювати існуючі та потенційні погрози, планувати, організовувати і
контролювати роботу з протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеки
фірми.
Результати (програмні), що отримає
ПР 7. Здатність демонструвати знання з існуючих математичних
студент після опанування дисципліни методів, алгоритмів обробки даних, методів оптимізації та їх
використання для рішення професійних завдань, в тому числі для
управління і прийняття управлінських рішень
ПР 9. Здатність демонструвати знання з існуючих методологій та
інструментальних засобів щодо моделювання, аналізу та оптимізації
бізнес-процесів та здатність до їх обґрунтованого використання
Зміст програми (основні теми)
Тема 1. Безпека в ринковій економіці та підприємстві.
Тема 2. Безпека підприємницької діяльності — новий напрям сучасного
менеджменту
Тема 3. Функція планування і стратегічного керування безпекою підприємства
Тема 4. Функція системного аналізу та інформування керівництва в
менеджменті безпеки
Тема 5. Сутність і зміст системи корпоративної безпеки.
Тема 6. Функція контролю в забезпеченні безпеки підприємства
Тема 7. Служба безпеки підприємства. Структура та завдання.
Тема 8. Методи роботи менеджера безпеки.
Тема 9. Менеджмент оперативно-розвідувальної діяльності.
Тема 10. Організація захисту інформації.
Тема 11. Оперативно-профілактична робота із забезпечення внутрішньої
безпеки підприємства

Система оцінювання студента
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