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Анотація курсу 

«Економічна безпека підприємства», як навчальна дисципліна, забезпечує 

формування у студентів системи знань з теорії та методології процесу 

забезпечення економічної безпеки держави, принципів формування і реалізації 

стратегії економічної безпеки держави залежно від рівня випливу загроз та 

небезпек з дотриманням економічних інтересів, вивчення нормативно-

законодавчих, організаційних та економічних питань з управління економічною 

безпекою на макро- та мікрорівнях. 

Предметом дисципліни «Економічна безпека підприємства» є методи 

збору, обробки, аналізу та інтерпритації інформації; наукові основи безпеки 

підприємницької структури; загрози, ризики, кризи і конфлікти в діяльності 

підприємства; підходи до гарантування безпеки; засоби гарантування безпеки 

на підприємствах.  

Мета курсу 

Мета вивчення дисципліни полягає у: наданні студентам базових знань і 

методів економічного аналізу процесів та явищ, що становлять небезпеку 

підприємству; формування системних уявлень про закономірності та тенденції 

розвитку світової і вітчизняної школи визначення та формування системи 

захисту економічної безпеки підприємству, про економічний розвиток методів 

оцінки економічної небезпеки підприємства; визначення наукового внеску 

окремих шкіл і напрямів в економічну теорію та їхнього впливу на економічну 

безпеку держави; формування сучасного економічного мислення та світогляду 

студентів щодо систем захисту підприємства. 

Під час вивчення дисципліни студент має знати: основні поняття 

економічної безпеки підприємства; показники оцінки стану економічної 

безпеки підприємства; методи забезпечення економічної безпеки підприємства; 

види стратегій економічної безпеки; основні загрози економічній безпеці 

підприємства. Уміти: досліджувати стан підприємства та рівні його економічної 

безпеки; визначати загрози економічній безпеці конкретного підприємства; 

аналізувати стратегії економічної безпеки підприємства; розраховувати 

показники стану економічної безпеки підприємства; обґрунтовувати очікуваний 

економічний ефект прийнятих рішень на мікрорівні. 
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Організація навчання 

Тематичний план 

№ Назва теми Всьо 

го 

годин 

Лекції Семінари Практи

чні 

Заняття 

Самос 

тійна 

робота 

Розділ 1. Фінансова безпека підприємства, як складова економічної 

безпеки підприємства. 
1 Тема 1. Теоретичні основи економічної 

безпеки. 

8 2 2  4 

2 Тема 2. Індикатори та складові 

економічної безпеки підприємства. 

8  2 2 4 

3 Тема 3. Система економічної безпеки 

підприємства. 

10 2 2  6 

4 Тема 4. Механізм забезпечення фінансової 

безпеки підприємства. 

8  2 2 4 

Розділ 2. Забезпечення фінансової безпеки підприємства 

5 Тема 5. Служба безпеки як основний 

підрозділ, що відповідає за безпеку 

підприємства.  

8 2 2  4 

6 Тема 6. Адаптація підприємства як засіб 

забезпечення його фінансової безпеки. 

8 2 2  4 

7 Тема 7. Комерційна таємниця на 

підприємствах як об’єкт безпеки. 

Недобросовісна конкуренція як загроза 

безпеці підприємства. 

8 2 2  4 

8 Тема 8. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення фінансової безпеки 

підприємства. 

10 2 2 2 4 

9 Тема 9. Державне регулювання діяльності 

підприємства та його фінансової безпеки. 

10 2 2 2 4 

10 Тема 10. Організація фінансової розвідки.  12 2 2 2 6 

 Всього за курсом 90 16 20 10 44 
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Завдання до семінарів та практичних занять 

 Готуючись до семінарського або практичного заняття Ви маєте підготувати конспект 

питань, що містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх (!) питань та ваша 

присутність на занятті є запорукою успішної роботи та отримання балів (їх кількість 

залежить від вашої активності та якості підготовки). Відсутність конспекту або неповний 

конспект, навіть за умови вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 

Тема 1. Теоретичні основи економічної безпеки. 

1. Загальні теоретичні положення економічної безпеки підприємства. 

2. Мета економічної безпеки підприємства. 

3. Функціональні цілі економічної безпеки підприємства. 

4. Основні функції економічної безпеки підприємства. 

5. Структурні елементи і схема організації економічної безпеки підприємства. 

6. Рівні економічної безпеки. 

Література: основна № 4-9; допоміжна № 5-8. 

Тема 2. Індикатори та складові економічної безпеки підприємства. 

1. Поняття індикаторів і складових структури економічної безпеки підприємства. 

2. Безпека підприємства у фінансовій сфері. 

3. Безпека підприємства в інтелектуальній та кадровій сферах. 

4. Безпека підприємства у техніко-технологічній сфері. 

5. Безпека підприємства у політико-правовій сфері. 

6. Безпека підприємства в інформаційній сфері. 

7. Безпека підприємства в екологічній сфері. 

8. Безпека підприємства в силовій сфері. 

Література: основна № 6, 11; допоміжна № 4,6. 

Тема 3. Система економічної безпеки підприємства. 

1. Основні елементи системи економічної безпеки підприємства: 

1.1. Захист комерційної таємниці та конфіденційності інформації. 

1.2. Комп’ютерна безпека. 

1.3. Внутрішня безпека. 

1.4. Безпека будинків та споруд. 

1.5. Фізична безпека. 

1.6. Технічна безпека. 

1.7. Безпека зв’язку. 

Література: основна № 8, 12; допоміжна № 2, 6, 9. 

Тема 4. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

1. Система пріоритетних інтересів підприємства як основа механізму забезпечення його 

фінансової безпеки. 

2. Структура механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

3. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства. 

4. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства. 

5. Алгоритм функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

6. Бенчмаркінг як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

Література: основна № 1-7, 12; допоміжна № 4, 7, 10, 15. 

Тема 5. Служба безпеки як основний підрозділ, що відповідає за безпеку підприємства. 
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1. Служба безпеки як підсистема підприємства (організації). 

2. Процедура створення та ліквідації служби безпеки підприємства. 

3. Служба безпеки: структура, особливості управління її діяльністю та забезпечення 

працівниками. 

4. Структура служби безпеки для фірм – представників малого та середнього бізнесу. 

5. Структура служби безпеки для великомасштабних підприємств і корпорацій. 

6. Підрозділи служби безпеки підприємства. 

Література: основна № 1-8; допоміжна № 9, 12, 15. 

Тема 6. Адаптація підприємства як засіб забезпечення його фінансової безпеки. 

1. Поняття адаптації підприємства. 

2. Мета адаптації підприємства до факторів впливу зовнішнього середовища. 

3. Сукупність адаптивних заходів підприємства. 

4. Фінансове забезпечення адаптації підприємства до змін у зовнішньому середовищі. 

5. Інформаційне забезпечення адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища. 

Література: основна № 1-13; допоміжна № 11, 14. 

Тема 7. Комерційна таємниця на підприємствах як об’єкт безпеки. Недобросовісна 

конкуренція як загроза безпеці підприємства. 

1. Суть і значення комерційної інформації. 

2. Комерційна таємниця.  

3. Правові аспекти комерційної таємниці. 

4. Механізм створення переліку інформації, що становить комерційну таємницю. 

5. Таємниці підприємства і методи їх викрадення, недобросовісна конкуренція. 

6. Економічне шпигунство. 

7. Охорона таємниць підприємства. 

Література: основна № 1-9; допоміжна № 3, 14. 

Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

1. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

2. Мета інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

3. Сутність та види інформаційного забезпечення процесу планування фінансової безпеки 

підприємства, його значення в рамках підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. 

4. Особливості визначення джерел інформації для визначення та моніторингу стану 

фінансової безпеки підприємства. 

5. Види інформаційного забезпечення процесу планування фінансової безпеки. 

 Література: основна № 1-9; допоміжна № 9, 11. 

Тема 9. Державне регулювання діяльності підприємства та його фінансової безпеки. 

1. Міждержавна нормативно-правова база захисту підприємства. 

2. Національне законодавство щодо забезпечення фінансової безпеки підприємств. 

3. Порядок регулювання економічної та фінансової безпеки законами України. 

4. Роль Колективної угоди в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства. 

5. Положення про систему безпеки підприємства. 

Література: основна № 1-12; допоміжна № 2, 3. 

 

Тема 10. Організація фінансової розвідки. 

1. Місце і роль фінансової розвідки в системі забезпечення стратегічного розвитку 

підприємств. 
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2. Принципи фінансової розвідки. 

3. Вплив результатів фінансової розвідки на забезпечення стратегічного розвитку 

підприємства. 

4. Джерела інформації фінансової розвідки та методи її збору. 

5. Визначення ефективності фінансової розвідки на підприємстві. 

Література: основна № 1-12; допоміжна № 3, 4. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Дайте визначення наукової категорії «безпека». 

2. Визначте роль і значення економічної безпеки підприємства в 

сучасних умовах розвитку економіки України. 

3. Наведіть дату прийняття Закону «Про національну безпеку» в США? 

4. Розкрийте основні етапи еволюції поняття «економічна безпека». 

5. Розкрийте основні етапи еволюції поняття «економічна безпека» в 

нашій країні. 

6. Що таке «глобальна економічна безпека»? 

7. Що ви розумієте під терміном «міжнародна економічна безпека»? 

8. Виділіть основні фактори впливу на рівень безпеки регіону. 

9. Дайте визначення наукової категорії «економічна безпека країни». 

10. Дайте визначення наукової категорії «економічна безпека 

підприємства». 

11. Сформулюйте основні концептуальні положення управління 

економічною безпекою підприємства. 

12. Наведіть приклади факторів, які впливають на стан економічної 

безпеки підприємства. 

13. Яке визначення поняття «економічна безпека підприємства» є 

найбільш комплексним? 

14. Визначення категоріального апарату дисципліни. 

15. Якими концептуальними положеннями управління економічною 

безпекою підприємства ви б доповнили поданий перелік? 

16. Які елементи світового досвіду забезпечення економічної безпеки 

підприємства доцільно запровадити в Україні та як їх адаптувати під 

особливості ведення вітчизняного бізнесу? 

17. Проведіть аналіз взаємозв’язку категорій «економічна безпека 

підприємства» та «ризик». 

18. Особливості формування служби економічної безпеки підприє - 

мства на вітчизняних підприємствах. 

19. Як повинні забезпечувати належний рівень економічної безпеки 

підприємства основні його підрозділи? 

20. Як захиститись від неправомірних дій контрагентів підприємства? 

21. Як сформувати систему показників для проведення оцінки та аналізу 

економічної безпеки підприємства? 

22. Проаналізувати взаємозв’язок та взаємообумовленість складових інформаційно-

аналітичного забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

23. Основні принципи побудови системи економічної безпеки підприємства. 
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24. Розкрийте основні завдання системи економічної безпеки підприємства. 

25. Наведіть основні елементи системи економічної безпеки підприємства. 

26. Розкрийте сутність поняття «податкова безпека». 

27. Дайте характеристику системі економічної безпеки підприємства. 

28. Основні етапи моніторингу рівня економічної безпеки підприємства. 

29. Основні властивості інформації. 

30. Принципи створення раціонального потоку інформації про економічну 

безпеку підприємства. 

31. Інтеграція підходів та методів до оцінки економічної безпеки 

підприємства. 

32. Особливості використання факторного, кластерного аналізу та побудови 

багатошарового нейронного персептрона при оцінюванні економічної безпеки 

підприємства. 

33. Основні відмінності використання статичних та динамічних 

економікоматематичних моделей для оцінювання економічної безпеки підприємства. 

34. Стратегічне та інноваційне забезпечення системи управління економічною 

безпекою підприємства. 

35. Що вирозумієте під охоронною діяльністю? 

36. Основні завдання державної служби охорони. 

37. Права державної служби охорони. 

38. Обов’язки працівників державної служби охорони під час несення служби. 

39. Права державної служби охорони. 

40. Перелічіть об’єкти, які підлягають обов’язковій охороні підрозділами 

державної служби охорони при МВС України. 

41. Що ви розумієте під термінами? 

а) охорона майна; 

б) охорона громадян; 

в) охоронна діяльність; 

г) суб’єкти охоронної діяльності; 

г) об’єкти охорони; 

д) персонал охорони. 

42. Хто належить до персоналу охорони суб’єктів охоронної діяльності? 

43. Які заходи можуть здійснюватися персоналом охорони безпосередньо? 

44. Що повинен забезпечити суб’єкт охоронної діяльності, який надає 

послуги згідно з отриманою ліцензією? 

45. Обов`язки суб’єкта охоронної діяльності, який надає послуги згідно з 

отриманою ліцензією. 

46. Які громадяни не можуть залучатися до охоронної діяльності? 

47. Права працівників органу контролю, які здійснюють перевірку діяльності 

ліцензіата. 

48. Що мають безпосередньо на підприємстві перевіряти працівники органу контролю 

при проведенні перевірки? 

49. Що є підставами для анулювання ліцензії? 

50. Що ви розумієте під детективною діяльністю? 

51. Які послуги виконує детектив? 
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52. Що собою являє детективна організація? 

53. Права суб’єктів детективної діяльності в межах наданої їм компетенції. 

54.Обов’язки суб’єктів детективної діяльності в межах наданої їм 

компетенції. 

55. Які відомості повинні міститися у заяві на видачу ліцензії на здійснення 

детективної діяльності? 

56. За якими підставами може бути припинена детективна діяльність? 

Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рефератів обсягом від 5 сторінок за 

темою яка обирається з нижченаведеного переліку або індивідуальною темою погодженою з 

викладачем. 

Тематика рефератів: 

1. Фінансово-економічна безпека підприємства: методи оцінювання та механізм 

забезпечення. 

2. Стратегія зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємства. 

3. Організаційно-економічний механізм посилення фінансово-економічної безпеки 

фінансово-кредитних установ. 

4. Удосконалення методики оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства. 

5. Управління структурно-функціональними напрямами фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

6. Управління системою забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

7. Управління інтелектуально-кадровим забезпеченням фінансово-економічної 

безпеки суб’єктів господарювання. 

8. Ефективність інституційного забезпечення фінансово-економічної безпеки 

суб’єктів господарювання. 

9. Діагностика фінансово-економічної безпеки на різних рівнях управління. 

10. Фінансові та маркетингові інструменти забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

11. Інноваційні підходи до управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства. 

12. Діагностика банкрутства та антикризове управління підприємством. 

13. Управління фінансово-економічними ризиками підприємства. 

14. Напрями та методика впровадження моніторингу фінансово-економічної безпеки 

суб’єкта господарювання. 

15. Організація фінансової розвідки в системі забезпечення фінансово-економічної 

безпеки суб’єктів господарювання. 

16. Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів фондового ринку. 

17. Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів банківської сфери. 

18. Система антикризового управління в системі фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 

19. Обґрунтування фінансових інструментів фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. 

20. Вибір оптимальної інноваційної стратегії забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

Порядок оцінювання 
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Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в Таблиці 1 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

Всього 

Балів 

 

Форма заняття та  

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектування, 

питань, виступ, 

доповнення) 

Прак 

тичні 

занят 

тя 

 

1 Тема 1 Теоретичні основи економічної безпеки. 5  5 - 

2 Тема 2. Індикатори та складові економічної 

безпеки підприємства. 

5 - 4 1 

3 Тема 3. Система економічної безпеки 

підприємства. 

5  5 - 

4 Тема 4. Механізм забезпечення фінансової 

безпеки підприємства. 

5 - 4 1 

5 Тема 5. Служба безпеки як основний підрозділ, що 

відповідає за безпеку підприємства. 

5  5 - 

6 Тема 6. Адаптація підприємства як засіб забезпечення 

його фінансової безпеки. 

6  6 - 

7 Тема 7. Комерційна таємниця на підприємствах як 

об’єкт безпеки. Недобросовісна конкуренція як 

загроза безпеці підприємства. 

6 - 6 - 

8 Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

фінансової безпеки підприємства. 

6  4 2 

9 Тема 9. Державне регулювання діяльності 

підприємства та його фінансової безпеки. 

6  4 2 

10 Тема 10. Організація фінансової розвідки. 6  4 2 

Разом 55  47 8 

Виконання контрольного завдання   

5 

Залік 40 

Всього 100 балів 

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями: 

- ваша присутність та повний конспект семінарських питань забезпечують вам 1 бал; 

- для того аби отримати ще один бал слід брати участь в опрацюванні семінарських 

питань (доповнення, відповідь на питання викладача, висловлення своєї обґрунтованої точки 

зору під час обговорення проблемних питань); 

- виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання може принести 

вам ще один бал за умови, що відповідь буде змістовною та відповідати плановому питанню; 

- якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите власну точку зору 

щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її аргументацією, правильно відповісте на 

уточнюючі питання викладача то можете отримати ще 1 бал. 
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 Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам від 4 до 6 балів за 

одне заняття. Пропущений семінар відпрацьовується написанням конспекту всіх питань з 

плану заняття та відповідями на питання викладача за змістом семінару під час 

відпрацювання.  

 Практичні заняття можуть принести вам до 2-х балів за одне заняття за умови 

попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й успішного виконання всіх 

завдань безпосередньо на самому занятті. Не виконання завдань знижує ваш бал 

пропорційно відсотку й рівнів складності завдань з якими ви не впорались. Ваша присутність 

без підготовки та нездатність впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання 

пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за умови попереднього ознайомлення 

з матеріалами для підготовки до практичного заняття та виконання завдань запропонованих 

викладачем (увага – завдання можуть відрізнятись від тих, що вирішували ваші 

одногрупники).  

  Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного заліку на 

якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та обґрунтованості ваших 

відповідей. На заліку викладач задає вам 4 питання з переліку наведеного нижче, кожна 

відповідь дає вам до 10 балів. Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте 

право не здавати залік вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості 

набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Питання до заліку 

1. Загальні теоретичні положення економічної безпеки підприємства. 

2. Мета економічної безпеки підприємства. 

3. Функціональні цілі економічної безпеки підприємства. 

4. Основні функції економічної безпеки підприємства. 

5. Структурні елементи і схема організації економічної безпеки підприємства. 

6. Рівні економічної безпеки. 

7. Поняття індикаторів і складових структури економічної безпеки підприємства. 

8. Безпека підприємства у фінансовій сфері. 

9. Безпека підприємства в інтелектуальній та кадровій сферах. 

10. Безпека підприємства у техніко-технологічній сфері. 

11. Безпека підприємства у політико-правовій сфері. 

12. Безпека підприємства в інформаційній сфері. 



11 
 

13. Безпека підприємства в екологічній сфері. 

14. Безпека підприємства в силовій сфері. 

15. Основні елементи системи економічної безпеки підприємства. 

16. Захист комерційної таємниці та конфіденційності інформації. 

17. Комп’ютерна безпека. 

18. Внутрішня безпека. 

19. Безпека будинків та споруд. 

20. Фізична безпека. 

21. Технічна безпека. 

22. Безпека зв’язку. 

23. Система пріоритетних інтересів підприємства як основа механізму забезпечення його 

фінансової безпеки. 

24. Структура механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

25. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства. 

26. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства. 

27. Алгоритм функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

28. Бенчмаркінг як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

29. Служба безпеки як підсистема підприємства (організації). 

30. Процедура створення та ліквідації служби безпеки підприємства. 

31. Служба безпеки: структура, особливості управління її діяльністю та забезпечення 

працівниками. 

32. Структура служби безпеки для фірм – представників малого та середнього бізнесу. 

33. Структура служби безпеки для великомасштабних підприємств і корпорацій. 

34. Підрозділи служби безпеки підприємтсва. 

35. Поняття адаптації підприємства. 

36. Мета адаптації підприємства до факторів впливу зовнішнього середовища. 

37. Сукупність адаптивних заходів підприємства. 

38. Фінансове забезпечення адаптації підприємства до змін у зовнішньому середовищі. 

39. Інформаційне забезпечення адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища. 

40. Суть і значення комерційної інформації. 

41. Комерційна таємниця.  

42. Правові аспекти комерційної таємниці. 

43. Механізм створення переліку інформації, що становить комерційну таємницю. 

44. Таємниці підприємства і методи їх викрадення, недобросовісна конкуренція. 

45. Економічне шпигунство. 

46. Охорона таємниць підприємства. 

47. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

48. Мета інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

49. Сутність та види інформаційного забезпечення процесу планування фінансової безпеки 

підприємства, його значення в рамках підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. 

50. Особливості визначення джерел інформації для визначення та моніторингу стану 

фінансової безпеки підприємства. 

51. Види інформаційного забезпечення процесу планування фінансової безпеки. 

Міждержавна нормативно-правова база захисту підприємства. 

52. Національне законодавство щодо забезпечення фінансової безпеки підприємств. 
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53. Порядок регулювання економічної та фінансової безпеки законами України. 

54. Роль Колективної угоди в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства. 

55. Положення про систему безпеки підприємства. 

56. Місце і роль фінансової розвідки в системі забезпечення стратегічного розвитку 

підприємств. 

57. Принципи фінансової розвідки. 

58. Вплив результатів фінансової розвідки на забезпечення стратегічного розвитку 

підприємства. 

59. Джерела інформації фінансової розвідки та методи її збору. 

60. Визначення ефективності фінансової розвідки на підприємстві. 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення принципів 

академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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