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Назва курсу ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Адреса викладання 

курсу 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра маркетингу економічного факультету 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 «Управління та адміністрування» 

075 «Маркетинг» 

Викладачі курсу Чуба Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри маркетингу 

Контактна інформація 

викладачів 

nadiya.chuba@lnu.edu.ua 

chuba_ect@ukr.net 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/chuba-nadiya-viktorivna 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Zoom, Meet або подібні ресурси. Для погодження часу он-

лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

телефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/zakhyst-ekonomichnoi-informatsii 

 

Інформація про курс Предмет «Захист економічної інформації» зорієнтовано на формування 

у студентів-магістрів системного розуміння поняття захисту 

економічної інформації, особливостей побудови маркетингової 

інформаційної системи, розуміння вагомості впливу маркетингового 

середовища на роботу маркетингової служби та підприємства загалом, 

оцінки економічних ризиків та важливості їх прогнозування і 

передбачення, цінності і збереження комерційної таємниці, 

необхідності вибудовування системи захисту маркетингової інформації 

та системи безпеки підприємства загалом.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Захист економічної інформації» є важливою вибірковою 

дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми 

«Маркетинг», яка викладається в 2-му семестрі магістратури в обсязі 4 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Захист економічної інформації» є 

розуміння поняття захисту економічної інформації, особливостей 

побудови маркетингової інформаційної системи, розуміння вагомості 

впливу маркетингового середовища на роботу маркетингової служби та 

підприємства загалом, оцінки економічних ризиків та важливості їх 

прогнозування і передбачення, цінності і збереження комерційної 

таємниці, необхідності вибудовування системи захисту маркетингової 

інформації та системи безпеки підприємства з розподілом на окремі 

елементи комплексу маркетингу. 

Завдання: Основними завданнями дисципліни є: 

 ознайомлення студентів з відповідними поняттями, 

категоріями, системами та алгоритмами системи захисту 

економічної інформації; 

mailto:nadiya.chuba@lnu.edu.ua
mailto:chuba_ect@ukr.net
https://econom.lnu.edu.ua/employee/chuba-nadiya-viktorivna
https://econom.lnu.edu.ua/course/zakhyst-ekonomichnoi-informatsii
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 набуття практичних навичок розв’язування маркетингових 

завдань та виконання відповідних функцій щодо захисту 

маркетингової інформації на підприємстві; 

 виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів 

удосконалення маркетингової діяльності підприємств. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Рекомендована література: 

1. Боровік Л. В. Методологічні аспекти побудови системи 

економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу 

аграрного підприємства // Фінансовий простір, 2020. № 3 (39), с. 

94-100.  

2. Васильців Т. Г. Організаційно-економічні заходи зміцнення 

економічної безпеки підприємницької діяльності регіону (за 

матеріалами Львівської області) : аналітична записка до 

Секретаріату Президента України / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин 

// офіційний інтернет-ресурс Нац. ін-ту стратегічних досліджень – 

www.niss.gov.ua. 

3.  Вимоги до захисту інформації в інформаційних системах у 

воєнний час: роз’яснення Держспецзв’язку - Режим доступу з 

липня 2022: https://www.kmu.gov.ua/new s/vymohy-do-zakhystu-

informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-

roziasnennia-derzhspetszviazku 

4. Войнаренко М. П Економічна безпека підприємства в 

конкурентному середовищі: монографія. - Хмельницький: ХНУ, 

2008. - 382 с. 

5. Герасименко О.О., Щетініна Л.В., Рудакова С.Г. Дистанційна 

занятість: сучасні тренди в організації праці та оплаті праці // 

Бізнес Інформ. – 2017 - № 11. – С.233-239. 

6. Економічна безпека підприємства: [ підручник ] / [А. М. Дідик, О. 

Є. Кузьмін, О. Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, 

О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. ред. А. М. Дідика. - Львів: НУ 

"Львівська політехніка", ТзОВ "Видавнича група "Бухгалтери 

України", 2019, - 624с. 

7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення правового регулювання 

дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням 

гнучкого режиму робочого часу». - Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2021, № 20, ст.178.-URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213-20#Text 

8. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-

%D0%B2%D1%80#Text 

9. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text. 

10. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. Економічна безпека 

підприємства: Навч. посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський – 

К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 256 с. 

11. Інноваційні засади забезпечення економічної безпеки малого та 

середнього пдприємництва // Економіка та держава. - №1. – 2022. 

С. 4-12: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2022/3.pdf 

12. Інтернет-ресурс Державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва (www.dkrp.gov.ua). 

13. Конвенція про кіберзлочинність. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text 

http://www.niss.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2022/3.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text
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14. Кравчик Ю. В., Каткова Т. І. Структурно-функціональна 

характеристика економічної безпеки промислового підприємства. 

Innovation and sustainability. 2022. № 1. С. 84-95.  

15. Кресіна І. Право на інформацію в системі прав людини і 

громадянина [Електронний ресурс] / І. Кресіна, О. Стойко // 

Зовнішні справи. – Режим доступу: 

http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/pravo-na-

informaciju-v-sistemi-prav-ljudini-i-gromadjanin/. – 2014. – 27.11. 

16. Кундеус О. М. Процедурні механізми банкрутства і санації 

підприємства / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2016. – 

№9-10(65). – С. 196-204. 

17. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною 

безпекою підприємства : монографія. - Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 

2011. 400 с. 202.  

18. Маркетинг: Теорія та методологія: навч.посібник / Є.Й.Майовець. 

– Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2013. - 450 с. 

19. Нікулеску Д. Кібербезпека: вразливі моменти. – Юридична газета 

online/ 14.05.2019. URL:https://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/kiberbezpeka-vrazlivi-

momenti.html 

20. Як у воєнний час захистити інформацію в інформсистемах: 

https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-voyennyj-chas-

zahystyty-informacziyu-v-informsystemah/ 

 

Інформаційні ресурси 

1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з 

http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/ 

2.  «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/. 

3. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 

4. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/ 

5. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org 

6. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua 

 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 32 години 

практичних занять та 72 години самостійної роботи для денної форми 

навчання 

18 годин аудиторних занять. З них 6 годин лекцій, 12 годин практичних 

занять та 102 години самостійної роботи для заочної форми навчання. 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент буде: 

знати:  
- основні засади, завдання і функції системи захисту 

економічної інформації; 

- методи оцінювання економічних ризиків; 

- аналіз і прогнозування поведінки елементів та чинників 

маркетинового середовища; 

- принципи роботи з інформацією, що може становити 

комерційну таємницю; 

- нормативно-правову та законодавчу базу, що регулює сферу 

збирання та використання економічної інформації в Україні; 

- засади організації системи безпеки маркетингової діяльності 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/kiberbezpeka-vrazlivi-momenti.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/kiberbezpeka-vrazlivi-momenti.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/kiberbezpeka-vrazlivi-momenti.html
http://www.marketing-research.in.ua/
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та контролю за нею на підприємстві. 

розуміти: 

- теоретичні основи вивчення захисту економічної інформації; 

-  процеси та елементи системи безпеки маркетингової 

інформації; 

- поняття ризику у підприємницькій діяльності; 

- сутність та значення комерційної таємниці у 

підприємницькій діяльності; 

- основні принципи інноваційної безпеки підприємства; 

- принципи, етапи та тенденції формування системи захисту 

маркетингової інформації та економічної діяльності загалом. 

вміти: 

- володіти категоріальним апаратом сфери економічної 

інформації та  безпеки маркетингової діяльності; 

- аналізувати та прогнозувати можливі загрози та ризики 

економічної діяльності та макетингової інформації; 

- застосовувати на практиці заходи захисту маркетингової 

інформації та економічної безпеки підприємства. 

 

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. 

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. 

Ключові слова Економічна інформація, маркетингова інформація, комерційна 

таємниця, ризики, загрози, можливості, потенціал, захист 

маркетингової інформації 
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Формат курсу Очний та заочний 

 Проведення лекцій та консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Економічна інформація як складова економічної безпеки 

держави та підприємництва 

Тема 2. Особливості функціонування маркетингової інформаційної 

системи 

Тема 3. Маркетингове середовище як джерело отримання економічної 

інформації 

Тема 4. Роль ризиків у підприємницькій діяльності 

Тема 5. Комерційна таємниця та її захист 

Тема 6. Система захисту підприємства 

Тема 7. Основи безпеки комерційного банку 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

 

При викладанні дисципліни «Захист економічної інформації» 

використовуються такі методи контролю: 

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його 

інструментами є контрольні роботи і тестування. 

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і включає семестровий контроль у формі заліку.  

Пререквізити Для вивчення курсу, студенти потребують базових знань із таких 

дисциплін як «Маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», 

«Маркетингове планування», «Маркетинговий аудит» та ін., достатніх 

для сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння джерел 

досліджуваних об’єктів. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі 

викладання навчальної дисципліни «Захист економічної інформації» 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, 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); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та 

самостійна робота). 
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Необхідне обладнання Вивчення курсу «Захист економічної інформації» потребує 

використання загально-вживаних програм і операційних систем та 

електронних матеріалів платформи Moodle. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

При викладанні дисципліни «Захист економічної інформації» 

використовуються такі методи контролю: 

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є усне опитування, 

контрольні роботи і тестування. 

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і включає семестровий контроль у формі 

письмових змістових модулів.  

Поточний контроль: 

бали нараховуються за підготовку до семінарських занять: 

– за контрольні перевірки теоретичного матеріалу на семінарському 

занятті шляхом усного і письмового опитування;  

– за активність при розв’язуванні практичних вправ на занятті та 

виконання домашніх і самостійних завдань. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають індивідуальне 

письмове завдання у вигляді есе. Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх 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 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

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 і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
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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 
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 

 

 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань 

1. Яку роль і значення має інформація у господарському житті 

підприємства?  

2. Що таке «економічна інформація»? 

3. Як правильно розуміти поняття „захист економічної 

інформації”?  

4. Які розрізняють види економічної інформації? 

5. Що є об’єктом та суб’єктом економічної безпеки. 

6. Яке місце займає захист маркетингової інформації у 

багаторівневій системі економічної безпеки держави і 

підприємництва? 

7. Дайте визначення, що таке маркетингове середовище? 

8. Назвіть основні складові маркетингового середовища. 

9. У чому полягають особливості безпеки маркетингового 

макросередовща? 

10. Охарактеризуйте елементи безпеки маркетингового 

мікросередовище? 

11. Як слід розуміти поняття «ризик»? 

12. Окресліть види ризиків? 

13. Які загрози економічній діяльності несуть негативні наслідки 

кризових явищ в економіці? 

14. Дайте визначення, що таке комерційна таємниця? 

15. Назвіть відомості, що можуть становити комерційну таємницю. 

16. Як здійснюється охорона комерційної таємниці органами 

державної влади? 

17. Які існують законодавчі підстави захисту комерційної таємниці? 

18. Яким чином забезпечується захист комерційної таємниці на 

підприємстві? 

19. Хто такі інсайдери? 

20. Якими законодавчими актами регулюється діяльність щодо 

побудови системи захисту інформації? 
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21. Назвіть зовнішні дестабілізуючі чинники безпеки підприємства. 

22. Які є внутрішні дестабілізуючі чинники безпеки підприємства? 

23. Сформулюйте об’єкти захисту служби безпеки підприємства. 

24. Вкажіть, за якими напрямками роботи можуть координувати 

свою діяльність служби безпеки та розвідки підприємства? 

25. Що розуміють під поняттям „безпека банку”? 

26. Сформулюйте основні принципи та завдання безпеки 

комерційного банку. 

27. Якими є основні форми організації безпеки комерційного банку? 

28. Перелічіть основні об’єкти захисту в банку. 

29. Які основні елементи формують систему безпеки діяльності 

банку? 

30. Назвіть ключові функції підрозділу безпеки банку. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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СХЕМА КУРСУ «ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 
 
Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література Завдання, год Термін 

виконання 

 ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА 

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Сутність та значення економічної 

інформації. Безпека держави та 

підприємництва. Місце та роль 

системи захисту економічної 

інформації у багаторівневій системі 

безпеки національної економіки.  

 

лекція 1. Вимоги до захисту інформації в 

інформаційних системах у воєнний час: 

роз’яснення Держспецзв’язку - Режим 

доступу з 19 липня 2022: 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-

zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-

systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-

derzhspetszviazku  

2. Економічна безпека підприємства: [ 

підручник ] / [А. М. Дідик, О. Є. Кузьмін, О. 

Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. 

Погорелов, О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. 

ред. А. М. Дідика. - Львів: НУ "Львівська 

політехніка", ТзОВ "Видавнича група 

"Бухгалтери України", 2019, - 624с. 

3. Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-

19#Text. 

4. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. 

Економічна безпека підприємства: Навч. 

посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський 

– К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 

256 с. 

5. Як у воєнний час захистити інформацію в 

інформсистемах: 

https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-

voyennyj-chas-zahystyty-informacziyu-v-

informsystemah/ 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Що розуміють під 

поняттям „захист 

маркетингової 

інформації”? 

2. Дайте визачення 

об’єкту та суб’єкта 

підприємницьї 

діяльності.. 

3. Назвіть основні 

чинники економічної 

безпеки. 

4. Назвіть основні 

концептуальні моделі 

економічної безпеки. 

5. За допомогою яких 

методів можна 

здійснити оцінювання 

рівня економічної 

безпеки підприємства? 

 

 

 ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

лекція 1. Вимоги до захисту інформації в 

інформаційних системах у воєнний час: 

роз’яснення Держспецзв’язку - Режим 

Завдання для самооцінювання: 

 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
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МАРКЕТИНГОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

Суть, види та класифікація 

маркетингової інформації. 

Маркетингова інформаційна 

система. Безпека маркетингової 

інформації.  

 

доступу з 19 липня 2022: 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-

zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-

systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-

derzhspetszviazku  

2. Економічна безпека підприємства: [ 

підручник ] / [А. М. Дідик, О. Є. Кузьмін, О. 

Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. 

Погорелов, О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. 

ред. А. М. Дідика. - Львів: НУ "Львівська 

політехніка", ТзОВ "Видавнича група 

"Бухгалтери України", 2019, - 624с. 

3. Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-

19#Text. 

4. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. 

Економічна безпека підприємства: Навч. 

посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський 

– К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 

256 с. 

5. Як у воєнний час захистити інформацію в 

інформсистемах: 

https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-

voyennyj-chas-zahystyty-informacziyu-v-

informsystemah/ 

1. Що таке маркетингова 

інформація? 

2. Які розрізняють види 

маркетингової 

інформації? 

3. Хто такі інсайдери? 

4. Якими законодавчими 

актами регулюється 

діяльність щодо 

побудови системи 

захисту інформації? 

 

 

 

 ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ДЖЕРЕЛО 

ОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

Маркетингове середовище 

підприємства. Структура та 

складові маркетингового 

середовища. Економічна безпека 

діяльності у маркетинговому 

середовищі 

 1. Вимоги до захисту інформації в 

інформаційних системах у воєнний час: 

роз’яснення Держспецзв’язку - Режим 

доступу з 19 липня 2022: 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-

zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-

systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-

derzhspetszviazku  

2. Економічна безпека підприємства: [ 

підручник ] / [А. М. Дідик, О. Є. Кузьмін, О. 

Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. 

Погорелов, О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. 

ред. А. М. Дідика. - Львів: НУ "Львівська 

політехніка", ТзОВ "Видавнича група 

"Бухгалтери України", 2019, - 624с. 

3. Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України». URL: 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Дайте визначення, що 

таке маркетингове 

середовище? 

2. Назвіть основні 

складові 

маркетингового 

середовища. 

3. У чому полягають 

особливості безпеки 

маркетингового 

макросередовща? 

4. Охарактеризуйте 

елементи безпеки 

маркетингового 

мікросередовище? 

 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
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 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-

19#Text. 

4. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. 

Економічна безпека підприємства: Навч. 

посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський 

– К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 

256 с. 

5. Як у воєнний час захистити інформацію в 

інформсистемах: 

https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-

voyennyj-chas-zahystyty-informacziyu-v-

informsystemah/ 

 

 ТЕМА 4. РОЛЬ РИЗИКІВ У 

ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Поняття ризику у 

підприємницькій діяльності. 

Системні та традиційні ризики 

економічної безпеки. Управління 

економічними ризиками 

підприємства. 

 

 

лекція 1. Вимоги до захисту інформації в 

інформаційних системах у воєнний час: 

роз’яснення Держспецзв’язку - Режим 

доступу з 19 липня 2022: 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-

zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-

systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-

derzhspetszviazku  

2. Економічна безпека підприємства: [ 

підручник ] / [А. М. Дідик, О. Є. Кузьмін, О. 

Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. 

Погорелов, О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. 

ред. А. М. Дідика. - Львів: НУ "Львівська 

політехніка", ТзОВ "Видавнича група 

"Бухгалтери України", 2019, - 624с. 

3. Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-

19#Text. 

4. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. 

Економічна безпека підприємства: Навч. 

посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський 

– К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 

256 с. 

5. Як у воєнний час захистити інформацію в 

інформсистемах: 

https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-

voyennyj-chas-zahystyty-informacziyu-v-

informsystemah/ 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Ризик як економічна 

категорія. 

2. Які виділяють види 

ризиків? 

3. Які загрози 

економічній діяльності 

несуть негативні 

наслідки 

трансформації 

економіки? 

 

 

 ТЕМА 5. КОМЕРЦІЙНА лекція 1. Вимоги до захисту інформації в 

інформаційних системах у воєнний час: 

Завдання для самооцінювання: 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
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ТАЄМНИЦЯ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

 

Розвиток, значення та 

сутність комерційної таємниці. 

Охорона комерційної таємниці 

органами державної влади. Правові 

засади захисту комерційної 

таємниці. Захист комерційної 

таємниці на підприємстві. 

 

роз’яснення Держспецзв’язку - Режим 

доступу з 19 липня 2022: 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-

zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-

systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-

derzhspetszviazku  

2. Економічна безпека підприємства: [ 

підручник ] / [А. М. Дідик, О. Є. Кузьмін, О. 

Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. 

Погорелов, О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. 

ред. А. М. Дідика. - Львів: НУ "Львівська 

політехніка", ТзОВ "Видавнича група 

"Бухгалтери України", 2019, - 624с. 

3. Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-

19#Text. 

4. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. 

Економічна безпека підприємства: Навч. 

посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський 

– К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 

256 с. 

5. Як у воєнний час захистити інформацію в 

інформсистемах: 

https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-

voyennyj-chas-zahystyty-informacziyu-v-

informsystemah/ 

5. Дайте визначення, що 

таке  комерційна 

таємниця? 

6. Назвіть відомості, що 

можуть становити 

комерційну таємницю. 

7. Як здійснюється 

охорона комерційної 

таємниці органами 

державної влади? 

8. Які існують 

законодавчі підстави 

захисту комерційної 

таємниці? 

9. Яким чином 

забезпечується захист 

комерційної таємниці 

на підприємстві? 

 

 ТЕМА 6. СИСТЕМА ЗАХИСТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Загальні положення і 

класифікація заходів захисту. 

Служба економічної безпеки 

підприємства. Організація служби 

економічної безпеки фірми. 

 

лекція 1. Вимоги до захисту інформації в 

інформаційних системах у воєнний час: 

роз’яснення Держспецзв’язку - Режим 

доступу з 19 липня 2022: 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-

zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-

systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-

derzhspetszviazku  

2. Економічна безпека підприємства: [ 

підручник ] / [А. М. Дідик, О. Є. Кузьмін, О. 

Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. 

Погорелов, О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. 

ред. А. М. Дідика. - Львів: НУ "Львівська 

політехніка", ТзОВ "Видавнича група 

"Бухгалтери України", 2019, - 624с. 

3. Закон України «Про основні засади 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. За якими напрямками 

може формуватись 

безпека підприємства? 

2. Назвіть зовнішні 

дестабілізуючі 

чинники безпеки 

підприємства. 

3. Які є внутрішні 

дестабілізуючі 

чинники безпеки 

підприємства? 

4. Сформулюйте об’єкти 

захисту служби 

безпеки підприємства. 

 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
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забезпечення кібербезпеки України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-

19#Text. 

4. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. 

Економічна безпека підприємства: Навч. 

посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський 

– К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 

256 с. 

5. Як у воєнний час захистити інформацію в 

інформсистемах: 

https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-

voyennyj-chas-zahystyty-informacziyu-v-

informsystemah/ 

5. Вкажіть, за якими 

напрямками роботи 

можуть координувати 

свою діяльність 

служби безпеки та 

розвідки 

підприємства? 

 

 ТЕМА 7. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Сутність безпеки банку, її 

мета і завдання. Види безпеки і 

форми її організації. Сили і засоби 

безпеки банківської діяльності. 

Діяльність персоналу банку щодо 

виконання заходів безпеки. 

 

 1. Вимоги до захисту інформації в 

інформаційних системах у воєнний час: 

роз’яснення Держспецзв’язку - Режим 

доступу з 19 липня 2022: 

https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-

zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-

systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-

derzhspetszviazku  

2. Економічна безпека підприємства: [ 

підручник ] / [А. М. Дідик, О. Є. Кузьмін, О. 

Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. 

Погорелов, О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. 

ред. А. М. Дідика. - Львів: НУ "Львівська 

політехніка", ТзОВ "Видавнича група 

"Бухгалтери України", 2019, - 624с. 

3. Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-

19#Text. 

4. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. 

Економічна безпека підприємства: Навч. 

посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський 

– К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 

256 с. 

5. Як у воєнний час захистити інформацію в 

інформсистемах: 

https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-

voyennyj-chas-zahystyty-informacziyu-v-

informsystemah/ 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Що розуміють під 

поняттям „безпека 

банку”? 

2. Сформулюйте основні 

принципи та завдання 

безпеки комерційного 

банку. 

3. Якими є основні 

форми організації 

безпеки комерційного 

банку? 

4. Перелічіть основні 

об’єкти захисту в 

банку. 

5. Які основні елементи 

формують систему 

безпеки діяльності 

банку? 

6. Назвіть ключові 

функції підрозділу 

безпеки банку. 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

