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Загальні відомості про навчальну дисципліну

1.

Предметом

вивчення

навчальної

дисципліни

«Сучасні

стратегії

економічної безпеки» є сукупність правових відносин, що виникають з приводу
забезпечення економічної безпеки суб’єктів на макро- і мікрорівнях, а також
стан їх правової регламентації.
Мета

навчальної

безпеки»представляє

дисципліни

собою

«Сучасні

навчальну

стратегії

дисципліну,

що

економічної
займається

дослідженням шляхів та виявленням економічної злочинності, вивченням
проявів тінізації економічних відносин, оцінкою їх обсягів та шляхів
подолання.
Завдання

навчальної

дисципліни

«Сучасні

стратегії

економічної

безпеки»: дати здобувачам вищої освіти теоретичні та практичні знання, які
дозволять їм професійно орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, пов'язаних із
підготовкою та реалізацією управлінських рішень у різних сферах економічної
безпеки (фінансовій, бюджетній, енергетичній, науково-технологічній тощо).
Пререквізити

–

«Правове

регулювання

економіки

України»,

«Стратегічне управління в публічній сфері».
Постреквізити – «Правове регулювання державної актикорупційної
політики. Корупційні ризики», «Запобігання та врегулювання інтересів на
державній службі».
Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми «Публічне
управління та адміністрування»:
Загальні компетентності.
ЗК3 здатність застосовувати методологію проєктного підходу до
підвищення якості законодавства у сфері економічної безпеки держави;
ЗК7 здатність системного, логічного, функціонального та критичного
оцінювання характер процесів та явищ (причини виникнення, рушійні сили,
наслідки, вплив на суспільні відносини), якості законодавства у сфері
економічної безпеки та готувати пропозиції до проєктів нормативно-правових
актів стратегії економічної безпеки з дотриманням вимог щодо законності,
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обґрунтованості

та

вмотивованості

з

метою

усунення

суперечностей,

обґрунтовувати доцільність законодавства у сфері економічних відносин
безпекової сфери, прогнозувати їхній вплив на суспільні відносини.
Програмні результати навчання:
ПРН03 знати основні засади економічної безпеки, уміти попереджати й
нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах
своєї професійної компетенції.
ПРН7 вміння самостійно виявляти та аналізувати дискусійні та
проблемні аспекти у чинних національних/регіональних програмах розвитку
публічного управління, за результатами чого з використанням методології
системного

аналізу

надавати

пропозиції

щодо

змісту

національних/регіональних програм розвитку публічного управління та
операціоналізувати їх.
ПРН08 уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою
позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у
сфері виявлення та запобігання правопорушень в економічній сфері;
ДПРН14 здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових
підходів і методів розвитку системи економічної безпеки України.
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2. Структура навчальної дисципліни
Найменування показників

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Рік підготовки: 2

Кількість кредитів ECTS –3,0
Загальна кількість годин - 90

Семестр: 3-й
Лекції
2 год.
Семінарські
4 год.
Практичні
2 год.
Самостійна робота
82 год.
Вид контролю: залік
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Самостійна робота

30

Практичних занять

Тема 1. Організаційно-правові засади стратегії

Семінарів

1.

Номер розділу і назва тем

З них:

Лекцій

з/п

Всього годин з викладачем

№

Всього годин

3.Тематичний план

2

2

26

2

32

економічної безпеки України.

2.

Тема 2. Протидія економічним злочинам.

34

2

3.

Тема 3. Фінансова безпека: стан, виклики, загрози.

26

2

90

8

Всього годин по навчальній дисципліні
Підсумковий контроль: залік

2

4

2

24

2

82
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4. Плани навчальних занять за видами
заочна форма навчання
державне замовлення
Тема 1. «Організаційно-правові засади Стратегії економічної безпеки
України». 2 години.
Питання до семінарського заняття
1. Загальна характеристика Стратегії економічної безпеки України.
2. Правові засади Стратегії економічної безпеки України.
3. Роль і місце економічної безпеки в системі національної безпеки.
4. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці
України.
Тема 2. «Протидія економічним злочинам». 2 години.
Питання до семінарського заняття
1. Економічна злочинність: ознаки та сучасні детермінанти.
2.Протидія правопорушенням у сфері економіки держави.
3.Міжнародний довід протидії економічній злочинності.
Тема 3. «Фінансова безпека: стан, виклики, загрози». 2 години.
Питання до практичного заняття
1. Функціональне призначення та основні елементи механізму
забезпечення фінансової безпеки держави.
2. Пріоритетні національні інтереси в економічній і у фінансовій сфері.
3. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації.

5. Завдання для самостійної роботи
Самостійна робота здобувача вищої освіти – це форма організації
освітнього процесу, за якої заплановані завдання з самостійної роботи
виконуються самостійно під методичним керівництвом викладача. Основні
види самостійної роботи, які запропоновані здобувачам вищої освіти для
засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок з навчальної
дисципліни, «Сучасні стратегії економічної безпеки» наведені нижче в таблиці.
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Назва теми

Тема 1.
«Організаційно-правові
засади Cтратегії
економічної безпеки
України»

Зміст самостійної роботи студентів

Вивчення
лекційного
матеріалу.
Підготовка до питань семінарського
заняття. Підготовка до дискусії із
тематики «Роль і місце економічної
безпеки
в
системі
національної
безпеки».
Тема 2.
Вивчення
лекційного
матеріалу.
«Протидія економічним Підготовка до питань семінарського
злочинам»
заняття. Підготовка до дискусії із
тематики
«Протидія
економічним
злочинам в Україні». Виконання
індивідуального завдання «Протиправна
економічна діяльність як фактор загрози
національній безпеці України».
Тема 3.
Вивчення
лекційного
матеріалу.
«Фінансова
безпека: Підготовка до питань семінарського
стан, виклики, загрози» заняття. Підготовка до дискусії із
тематики «Світова фінансова система як
форма
організації
міжнародних
фінансових відносин і як сукупність
інструментів, способів та суб’єктів
здійснення
платіжно-розрахункового
обороту
у
межах
світового
господарства».

Форми контролю

Презентація
результатів
семінарському
занятті
Презентація
результатів
семінарському
занятті

на

на

Презентація
результатів
на
практичному занятті.
Участь у дискусії.

6.Індивідуальні завдання
З навчальної дисципліни «Сучасні стратегії економічної безпеки»
тематичним планом не передбачено курсових, магістерських робіт.
7.Методи навчання та контролю
У процесі викладання навчальної дисципліни «Сучасні стратегії
економічної безпеки» для активізації навчально-пізнавальної діяльності
здобувачів вищої освіти ступеня магістра передбачене застосування як
активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції
проблемного характеру, робота в малих групах, семінари-дискусії, ситуаційний
аналіз, мозкові атаки, презентації.
8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання
Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві вищої освіти
Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)
Max 60%
Тема 1
15%

Тема2
15%

Тема3
15%

Тема4
15%

Підсумковий
контроль
залік або екзамен
Мах 40%

Підсумкова кількість
балів

40%

100%

Мах 100%

Шкала оцінювання: національна та ESТС
Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

85-89
75-84
66-74

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу

60-65
35-59
1-34
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9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна «Сучасна стратегія економічної
безпеки»
Під час занять з навчальної дисципліни «Сучасні стратегії економічної
безпеки» використовуються: інтерактивні, мультимедійні проектори,
комп’ютерне забезпечення, офісне програмне забезпечення.
10. Перелік питань/завдань для підсумкового контролю з навчальної
дисципліни «Сучасна стратегія економічної безпеки».
Тема 1. «Організаційно-правові засади Стратегії економічної безпеки
України».
1. Загальна характеристика Стратегії економічної безпеки України.
2. Правові засади Стратегії економічної безпеки України.
3. Роль і місце економічної безпеки в системі національної безпеки.
4. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці
України.
5. Сутність економічної безпеки, її місце й роль в системі національної
безпеки.
6. Основні різновиди економічної безпеки та її складники.
7. Загрози економічній безпеці.
8. Організаційно-правова база забезпечення економічної безпеки.
Тема 2. «Протидія економічним злочинам»
1. Добровільна відмова від доведення правопорушення у галузі
економіки до кінця та її значення.
2. Економічна злочинність: ознаки та сучасні детермінанти.
3. Економічна злочинність: поняття та ознаки.
4. Зміст і причини правопорушень в сфері економіки
5. Міжнародний довід протидії економічній злочинності.
6. Основні причини й умови правопорушень у сфері економічної
діяльності.
7. Поняття і види стадій вчинення економічних правопорушень.
8. Поняття й ознаки спеціального суб’єкта правопорушень у сфері
економічної діяльності.
9. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.
10. Протидія правопорушенням у сфері економіки держави.
11. Службові правопорушення у сфері економіки.
12. Суб’єкт економічних правопорушень: поняття, ознаки.
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13. Суб’єктивна сторона економічних правопорушень.
14. Формальні і матеріальні склади правопорушень у сфері економіки.
15. Форми і методи протидії державних органів економічній злочинності
та правопорушенням.
16. Форми співучасті у вчиненні економічних правопорушень.
Тема 3. «Фінансова безпека: стан, виклики, загрози»
1. Загрози та ризики фінансової безпеки держави.
2. Класифікація видів правопорушень у фінансовій сфері.
3. Концепція, стратегія, політика і тактика забезпечення фінансової
безпеки держави.
4. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.
5. Організаційно-правові засади становлення та розвитку системи
фінансової безпеки в Україні.
6. Пріоритетні національні інтереси в економічній і у фінансовій сфері.
7. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації.
8. Фінансова безпека України: поняття, завдання, принципи, структура.
9. Фінансова безпека: суть та місце в системі економічної безпеки.
10. Функціональне призначення та основні елементи механізму
забезпечення фінансової безпеки держави.
11. Рекомендовані джерела інформації
1. Уряд схвалив Стратегію економічної безпеки до 2025 року //
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