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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

 

Вибіркова 

 

 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 

другий (магістерський)  

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

Спеціальність: 

075 Маркетинг 

 

16 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 12 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год. 102 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 0,74; 

для заочної форми навчання – 0,21. 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:  метою вивчення дисципліни «Економічна безпека у сфері маркетингу» 

є розуміння основних засад та принципів економічної безпеки, а також 

формування системи захисту маркетингової діяльності на підприємстві з 

розподілом на окремі елементи комплексу маркетингу. 
 

Завдання: основними завданнями дисципліни є: 

 ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, 

системами та алгоритмами економічної безпеки підприємства; 

 набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та 

виконання відповідних функцій; 

виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення 

маркетингової діяльності підприємств. 

 

У результаті вивчення даного курсу студент буде: 

знати:  

- основні поняття, категорії, принципи, завдання та функції 

економічної безпеки; 

- моделі та методи оцінювання економічної безпеки; 

- системи та алгоритми безпеки маркетингової діяльності;  

- окремі етапи та процедури формування системи безпеки на 

підприємстві; 

- засади організації системи безпеки маркетингової діяльності та 

контролю за нею; 

- нормативно-правову та законодавчу базу, що регулює безпеку у 

сфері маркетингу в Україні та за кордоном. 

розуміти: 

- теоретичні основи вивчення економічної безпеки підприємства та 

підприємництва; 

-  процеси та елементи безпеки у сфері маркетингової діяльності; 

- сутність та значення комерційної таємниці у підприємницькій 

діяльності; 

- місце і роль економічної розвідки в конкурентній боротьбі; 

- основні принципи інноваційної безпеки підприємства; 

- принципи та етапи формування системи захисту маркетингової 

інформації та маркетингової діяльності загалом; 

- тенденції розвитку системи захисту маркетингової інформації та її 

подальші перспективи. 



вміти: 

- володіти категоріальним апаратом безпеки маркетингової діяльності; 

- аналізувати та прогнозувати можливі загрози та ризики економічної 

діяльності; 

- застосовувати на практиці заходи безпеки маркетингової діяльності. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент набуває: 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних 

досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування. 

СК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх 

результатів у сфері маркетингу. 

СК 6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, 

групи, мережі. 

 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. 

ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та 

практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач 

ринкового суб’єкта. 

ПРН 3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, 

аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних 

маркетингових рішень в умовах невизначеності. 

ПРН 9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових 

інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. 

ПРН 12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління 

маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і 

програм. 
 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

Тема 2. РИЗИК У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 3. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 

Тема 4. ЗАХИСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЗВІДКИ 

Тема 6. МЕТОДИ ТА ЗНАРЯДДЯ ЕКОНОМІЧНОГО ШПИГУНСТВА 

Тема 7. ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Економічна безпека держави та підприємництва, підходи до визначення цих понять. Чинники, критерії та 

завдання економічної безпеки. Економічна безпека підприємництва у багаторівневій системі безпеки 

національної економіки. Моделі та методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. 

 

ТЕМА 2. РИЗИК У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Поняття ризику у підприємницькій діяльності. Системні та традиційні ризики економічної безпеки. 

Управління економічними ризиками підприємства. 

 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 

 

Розвиток, значення та сутність комерційної таємниці. Охорона комерційної таємниці органами 

державної влади. Правові засади захисту комерційної таємниці. Захист комерційної таємниці на 

підприємстві. 

 

 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Система безпеки маркетингової діяльності на 

підприємстві 

 

 

ТЕМА 4. ЗАХИСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Суть, види та класифікація маркетингової інформації. Безпека маркетингової інформації.  

 

 

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЗВІДКИ 

 

Місце і роль економічної розвідки в конкурентній боротьбі. Класифікація економічної розвідки. 

Об'єкти, принципи та завдання економічної розвідки. Організація та ефективність економічної розвідки. 

 

ТЕМА 6. МЕТОДИ ТА ЗНАРЯДДЯ ЕКОНОМІЧНОГО ШПИГУНСТВА 

 

Легельні та нелегальні методи збору інформації. Канали витікання інформації. Технічні засоби 

збирання інформації. 

 

 

ТЕМА 7. ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Загальні положення і класифікація заходів захисту. Служба економічної безпеки підприємства. 

Організація служби економічної безпеки фірми. 

 

  



 

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 засади захисту економічної інформації на підприємстві 
Тема 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ 

ОСНОВИ 

ВИВЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

17 2 5   10       

Тема 2. РИЗИК У 

ПІДПРИЄМНИЦЬК

ІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

17 2 5   10       

Тема 3. 

ПРАВОВИЙ 

ЗАХИСТ 

КОМЕРЦІЙНОЇ 

ТАЄМНИЦІ 

18 3 4   11       

Разом за змістовим 

модулем 1 
52 7 14   31       

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Система безпеки маркетингової діяльності на підприємстві 
Тема 4. ЗАХИСТ 

МАРКЕТИНГОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

18 4 4   10       

Тема 5. 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ 

РОЗВІДКИ 

18 4 4   10       

Тема 6. МЕТОДИ 

ТА ЗНАРЯДДЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО 

ШПИГУНСТВА 

18 4 4   10       

Тема 7. 

ПОБУДОВА 

СИСТЕМИ 

ЗАХИСТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

21 4 4   13       

Разом за змістовим 

модулем 2 
68 9 18   41       

Усього годин 120 16 32   72       

 

 

  



 

5. Теми семінарських занять 

 

 

 

6. Самостійна робота 

 

 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 4 

2 Тема 2. РИЗИК У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 4 

3 Тема 3. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 4 

4 Тема 4. ЗАХИСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 4 

5 Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЗВІДКИ 4 

6 Тема 6. МЕТОДИ ТА ЗНАРЯДДЯ ЕКОНОМІЧНОГО ШПИГУНСТВА 4 

7 Тема 7. ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 4 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи вивчення економічної безпеки 10 

2 Ризик у підприємницькій діяльності 10 

3 Правовий захист комерційної таємниці 10 

4 Захист маркетингової інформації 13 

5 Організація економічної розвідки 10 

6 Методи та знаряддя економічного шпигунства 10 

7 Побудова системи захисту підприємства 10 

 Разом  



7. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни «Економічна безпека у сфері маркетингу» є:  

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження наукового 

інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових завдань, 

вирішення задач та ситуацій з метою набування умінь і практичних навичок  (практичні 

заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання модулів за 

тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

складання тестів, вирішення задач та ситуацій, написання рефератів на підставі самостійно 

опрацьованої базової літератури та додаткових джерел інформації (в т.ч. законодавчих 

актів) з метою конкретизації й поглиблення базових знань, необхідних умінь та практичних 

навичок (самостійна робота); 

- електронні матеріали з відповідного курсу та інших пов’язаних курсів у 

системах (платформах) Microsoft Teams, Zoom, Telegram, Moodle.  

Під час навчання застосовуватимуться презентація, лекції, комплексні модулі та 

завдання, електронні матеріали з відповідного курсу, колаборативне навчання (групові 

проекти, спільні розробки), дискусія, написання наукових праць та розробок. 

 

Результати навчання Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у 

практичній діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і практичні 

прийоми маркетингу. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання ситуативних 

завдань. 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

екзамен.  

ПРН 2. Вміти адаптовувати і 

застосовувати нові досягнення в 

теорії та практиці маркетингу для 

досягнення конкретних цілей і 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання ситуативних 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, оцінка 



вирішення задач ринкового 

суб’єкта. 

завдань, написання 

рефератів (есе) 

індивідуальних завдань, 

підсумковий контроль: 

екзамен.  

ПРН 3. Планувати і здійснювати 

власні дослідження у сфері 

маркетингу, аналізувати його 

результати і обґрунтовувати 

ухвалення ефективних 

маркетингових рішень в умовах 

невизначеності. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання ситуативних 

завдань, написання 

рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, оцінка 

індивідуальних завдань, 

підсумковий контроль: 

екзамен. 

ПРН 9. Розуміти сутність та 

особливості застосування 

маркетингових інструментів у 

процесі прийняття маркетингових 

рішень. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання ситуативних 

завдань. 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

екзамен. 

ПРН 12. Здійснювати 

діагностування та стратегічне й 

оперативне управління маркетингом 

задля розробки та реалізації 

маркетингових стратегій, проектів і 

програм. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання ситуативних 

завдань, написання 

рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, оцінка 

індивідуальних завдань, 

підсумковий контроль: 

екзамен. 

 

 

8. Методи контролю 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• практичні заняття: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 30 балів.  

• контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

– 20 балів. Студент з даної дисципліни пише 2 модулі (за один модуль студент може набрати 

максимально 10 балів). 

• екзамен: 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти можуть виконувати індивідуальне 

письмове завдання (реферат).  

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Контрольна 

робота – це індивідуальне завдання, яке передбачає самостійне виконання студентом певної 

практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу. Завдання контрольної 

роботи повинні допомогти студенту в оволодінні термінологією, основними положеннями 

навчальної дисципліни, надати навички у рішенні типових прикладів, задач, ситуацій. 



Контрольна робота містить 4-и теоретичних питання (по 20 балів) та 4-и тестових завдання 

(по 5 балів). Контрольна робота студентів заочної форми навчання оцінюється за 

національною шкалою розподілу балів для заліку (зараховано / незараховано). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їхніми 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, 

самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо. 

У кінцевому підсумку студент може набрати 100 балів. 

 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна 

кількість балів при оцінюванні знань студентів з даної дисципліни, яка завершується 

заліком, становить 50 балів за поточну успішність, 50 балів на заліку.  

 

 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий  

модуль 2 

50 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

Модульна контрольна 

робота 10 балів 

Модульна контрольна робота 

10 балів 

Робота на практичних заняттях (30 балів) 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

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 

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

0-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 
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