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Тема та стислий зміст практичного заняття

Мета заняття

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ І СУТЬ УББ.
2
Оволодіння теоретичних
Заняття 1.
1. Загальні положення теорії безпеки.
основ сутності управління
2. Предмет і завдання дисципліни.
безпеки бізнесу, економічної
3. Основні поняття та визначення ЕБ, типи безпеки бізнесу.
та види безпеки бізнесу, правові основи
управління безпеки бізнесу.
4. Роль і місце управління безпеки бізнесу.
2
Формування політеконоЗаняття 2.
1. Аналіз аспектів політичної економіки.
мічного погляду на УББ.
2. Зовнішні та внутрішні загрози безпеки бі- З’ясування та аналіз загроз
знесу.
безпеки бізнесу, держави.
3. Стратегічні пріоритети економіки України.
2
Засвоєння змісту стратегії
Заняття 3.
1. Стратегія управління безпекою бізнесу в бізнесу в державі, важливості
системі національної безпеки.
реформування
економіки,
2. Податкова реформа.
формування показників еко3. Бюджетна політика .
номічної безпеки.
4. Реформування економіки.
5. Формування показників ЕБ бізнесу
2
Оволодіння принципами
Заняття 4.
1. Рівні ЕБ бізнесу.
оцінки рівня ЕБ, вміння роз2. Розрахунок індикаторів та порогових зна- раховувати показники ЕБ.
чень безпеки бізнесу
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
2
Засвоєння суті і змісту
Заняття 5.
1. Управління безпекою бізнесу та державне державного регулювання в
регулювання.
світі та в Україні. Засвоєння
2. Практика державного управління в світі.
принципів економічної полі3. Економічна політика та індикатори ЕБ тики для усунення небезпек.
держави.
4. Основні принципи економічної політики.
2
Оволодіння знаннями щоЗаняття 6.
1. Сутність економічної рівноваги.
до сутності економічної рів2. Види економічної політики.
новаги, оцінювати значущість
3. Співвідношення приватних та загальних економічної політики бізнесу.
інтересів.
4. Причини економічних криз.
5. Інвестиційна-інноваційна складова управління безпекою бізнесу.

2

Заняття 7.
1. Система інформаційної безпеки бізнесу.
2. Маркетингові дослідження ЕБ бізнесу.
3. Методи оцінки ЕБ бізнесу.
4. Сучасні тенденції удосконалення управління безпекою бізнесу.

Закріплення знань щодо
системи інформаційної безпеки, методів оцінки ЕБ. Вміння
проведення
маркетингових
досліджень економічної безпеки бізнесу.

