
Силабус дисципліни 
Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця, 

3 кредити ЄКТС 
Загальна інформація про 

викладача 
Юхновська Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри «Фінанси та економічна безпека», (056) 373-15-74, yuhnovskaj@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
3 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Для магістрів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Управління фінансово-
економічною безпекою» 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність до застосовування 
концептуальних і базових знань, розуміння предметної області і професії менеджера. 
Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, 
оброблення, аналізування та використання інформації з різних джерел. Здатність до 
адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації. 
Результати навчання. Розробляти та удосконалювати корпоративну безпеку 
підприємства, проектувати та розвивати її елементи Здійснювати загальний 
контроль за діяльністю структурних підрозділів щодо забезпечення фінансово-
економічної безпеки та проводити корпоративну розвідку в фінансово- економічній 
сфері 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки», «Міжнародні 
стандарти забезпечення економічної безпеки підприємства», «Інформаційно-
аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств». 

Основні теми дисципліни 

16 годин лекцій та 16 годин практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Системний підхід як основа комплексного забезпечення захисту майна та 
особистої безпеки підприємця, Тема 2. Види та класифікація загроз майнової та 
особистої безпеки підприємця, Тема 3. Цілі, основні напрями, завдання та 
організація майнової та особистої безпеки підприємця, Тема 4. Призначення, 
організація та напрями діяльності підприємств які надають послуги з охорони майна 
та фізичних осіб, Тема 5. Організаційно - правове забезпечення надання послуг з 
охорони майна та фізичних осіб в Україні, Тема 6. Організаційно-правове 
забезпечення захисту майна та особистої безпеки службами безпеки підприємств, 
Тема 7. Характеристика основних напрямів діяльності управлінця з фінансово-
економічної безпеки по забезпеченню захисту майна та особистої безпеки 
підприємця. 

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Системний підхід як основа комплексного забезпечення захисту майна та 
особистої безпеки підприємця, ПЗ 2. Цілі, основні напрями, завдання та організація 
майнової та особистої безпеки підприємця, ПЗ 3. Призначення, організація та 
напрями діяльності підприємств які надають послуги з охорони майна та фізичних 
осіб, ПЗ 4. Організаційно - правове забезпечення надання послуг з охорони майна та 
фізичних осіб в Україні, ПЗ 5. Організаційно - правове забезпечення надання послуг 
з охорони майна та фізичних осіб в Україні, ПЗ 6. Характеристика основних 
напрямів діяльності управлінця з фінансово-економічної безпеки по забезпеченню 
захисту майна та особистої безпеки підприємця, ПЗ 7. Особливості розробки планів 
по забезпеченню особистої безпеки керівника та захисту майна підприємства в 
екстремальних умовах та їх реалізації. 

Мова викладання Українська 
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