СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«Сучасні стратегії економічної безпеки»
Кафедра економічної безпеки та фінансових
розслідувань

Статус дисципліни:
вибіркова дисципліна
Рівень вищої освіти:
другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти:
магістр
Форми здобуття вищої
освіти:
заочна
Мова викладання:
українська
Навчальний рік:
2
Форма підсумкового
контролю
залік
Прізвище,
ім’я,
по
батькові
науковопедагогічного працівника,
який веде дисципліну,
науковий ступінь, вчене
звання, посада, профайл
викладача:
Грущенко О.А. – доцент кафедри економічної безпеки
та фінансового розслідування Національної академії
внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент.
Контактний телефон:
внутр. тел. 11-75, телефон (044) 520-07-84
е-mail:
kafedrafv@ukr.net
Консультації:
On-line - консультації:
Сторінка дистанційного
курсу:

Очні консультації: щосереди з 14.30 до 16.30 у к.419.
Вівторок, четвер з 8.30 до 12.30. ZOOM
https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=
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Стислий опис навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Сучасні стратегії економічної безпеки»
представляє собою навчальну дисципліну, що займається дослідженням шляхів
та

виявленням

економічної

злочинності,

вивченням

проявів

тінізації

економічних відносин, оцінкою їх обсягів та шляхів подолання.
Тривалість.
Загальна кількість годин

Вид заняття
лекції

2 год.

семінарські заняття / практичні

4/2 год.

самостійна робота

82 год.

Форми та методи навчання. У процесі викладання навчальної
дисципліни «Сучасні стратегії економічної безпеки» для активізації навчальнопізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти 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.
Система

поточного

контролю.

Поточний

контроль проводиться

викладачами на всіх видах аудиторних занять (лекційні, семінарські,
практичні). Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки
здобувачів вищої освіти за визначеною темою. Основна мета поточного
контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та здобувачами,
управління навчальною мотивацією. Інформація, одержана при поточному
контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів
навчання, - так і здобувачами – для планування самостійної роботи.
Система підсумкового контролю. Залік як форма підсумкового
контролю проводиться за результатами виконаних студентом завдань,
визначених програмою навчальної дисципліни. Результати складання заліків
оцінюються

за

двобальною

національною

шкалою
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("зараховано","незараховано"), 100-бальною шкалою та ЄКТС й фіксуються у
відомості обліку успішності, заліковій книжці здобувача вищої освіти.
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,
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.
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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.
Структура навчальної дисципліни
«Сучасні стратегії економічної безпеки»
Назва теми
Тема 1. «Організаційноправові засади Стратегії
економічної
безпеки
України».

Види робіт

Лекція: наочне представлення за
допомогою ноутбука, проектора.
Семінарські
заняття:
індивідуальні
та
групові
опитування; перевірка засвоєння
теоретичного
матеріалу,
письмова перевірка.
Практичне заняття: На кожному
практичному занятті здобувач
вищої освіти відповідає на 20
запитань (тести за темою
практичного
заняття,
стандартизовані питання, знання
яких необхідно для розуміння
поточної
теми,
питання
лекційного курсу і самостійної
роботи,
які
стосуються
поточного заняття; демонстрація
знань і вміння практичних
навичок відповідно до теми
практичного заняття. Підготовка
висновків і презентацій щодо
результатів вивчення тематики
«Організаційно-правові
засади
економічної безпеки»
Тема
2.
«Протидія Лекція: наочне представлення за
економічним злочинам»
допомогою ноутбука, проектора.
Семінарські
заняття:
індивідуальні
та
групові
опитування; перевірка засвоєння
теоретичного
матеріалу,
письмова перевірка
Практичні заняття: На кожному
практичному занятті здобувач
вищої освіти відповідає на 20
запитань (тести за темою

Завдання самостійної
роботи
в розрізі тем
Вивчення
лекційного
матеріалу. Підготовка до
питань семінарського заняття.
Підготовка до дискусії із
тематики «Роль і місце
економічної безпеки в системі
національної безпеки».
Теми рефератів, доповідей:
1.Конституція України про
забезпечення
національної
безпеки.
2.Становлення і розвиток
економічної безпеки в Україні
3.Система
економічної
безпеки в Україні.
4.Інституційна
структура
системи економічної безпеки
в Україні

Вивчення лекційного
матеріалу. Підготовка до
питань семінарського
заняття. Підготовка до
дискусії із тематики «Шляхи
подолання тіньової
економіки в України».
Теми рефератів, доповідей:
1. Детермінація кримінальної
економічної діяльності..
2.Взаємодія України із
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практичного заняття,
стандартизовані питання, знання
яких необхідно для розуміння
поточної теми, питання
лекційного курсу і самостійної
роботи, які стосуються
поточного заняття; демонстрація
знань і вміння практичних
навичок відповідно до теми
практичного заняття. Підготовка
висновків і презентацій щодо
результатів вивчення тематики
стосовно протидії економічним
злочинам в Україні.
Тема
3.
«Фінансова Лекція: наочне представлення за
безпека: стан, виклики, допомогою ноутбука, проектора.
загрози».
Семінарське
заняття:
індивідуальні
та
групові
опитування; перевірка засвоєння
теоретичного
матеріалу,
письмова перевірка.
Практичне заняття: На кожному
практичному занятті здобувач
вищої освіти відповідає на 20
запитань (тести за темою
практичного
заняття,
стандартизовані питання, знання
яких необхідно для розуміння
поточної
теми,
питання
лекційного курсу і самостійної
роботи,
які
стосуються
поточного заняття; демонстрація
знань і вміння практичних
навичок відповідно до теми
практичного заняття. Підготовка
висновків і презентацій щодо
результатів вивчення тематики
«Фінансова безпека в Україні»

зарубіжними країнами та
країнами ЄС у запобіганні
економічних злочинів.
3. Загальна характеристика,
система, види сучасних
економічних злочинів та
їх місце в структурі
економічної злочинності

Вивчення
лекційного
матеріалу.
Підготовка
до
питань
семінарського
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».
Теми рефератів, доповідей:
1. «Досвід
зарубіжних
держав
у
забезпеченні
фінансово-економічної
безпеки на різних рівнях
ієрархії
управління
економікою».
2. «Система
національної
безпеки
та
фінансовоекономічна
безпека
держави».
3. «Організація управління
фінансово
економічною
безпекою
в банківських
установах».

Основні інформаційні джерела
Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни
«Сучасна стратегія економічної безпеки»
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З метою організації належного викладання матеріалу з навчальної
дисципліни

«Сучасна

стратегія

економічної

безпеки

України»

використовується наступне технічне обладнання: ноутбук, мультимедійний
проектор,

програмне забезпечення, яке дозволяє ефективно та змістовно

демонструвати належну інформацію під час занять, а також відповідне
програмне забезпечення: ZOOM, VIBER, MOODLE та інші, за допомогою якого
проводяться дистанційні навчання з навчальної дисципліни, пакет програмних
продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які
здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу
оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання пропусків та незадовільних оцінок відбувається під час
чергування викладачів на кафедри економічної безпеки та фінансових
розслідувань.
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим
компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
добовий наряд, та інші) навчання може відбуватись в он-лайн формі за
погодженням науково-педагогічним працівником.
Політика щодо академічної доброчесності: очікується, що наукові
роботи, доповіді та інші форми роботи здобувачів вищої освіти будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу
інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в
письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахуванння викладачем,
незалежно від масштабів плагіату чи обману.
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Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з
дотриманням основних

нормативних документів

Національної

академії

внутрішніх справ:
1. Положення про організацію освітнього процесу в Національній
академії внутрішніх справ: рішення Вченої ради НАВС від 24.02.2021,
протокол № 5/13-5
2. Положення про академічну доброчесність у Національній академії
внутрішніх справ: Рішення Вченої ради НАВС від 27 березня 2018 р., протокол
№ 5, введено в дію Наказ НАВС від 30.03.2018 № 422.
3. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності в Національній академії внутрішніх справ (Ухвалене рішенням
Вченої ради від 24.04.2018 Затверджено наказом НАВС від 02.05.18 № 642);
4. Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в
Національній академії внутрішніх справ (затверджений Рішенням Вченої ради
Національної академії внутрішніх справ від 12 листопада 2020 року, протокол
№ 22, уведено в дію наказом НАВС від 08.12.2020 № 1171);
5. Положення

про

регламентацію

забезпечення

якості

освітньої

діяльності та якості вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ
(рішення вченої ради НАВС від 28.01.2020, протокол № 2, затверджено наказом
НАВС від 17.02. 2020 № 215).
Оцінювання результатів навчання
Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

Підсумковий
контроль
залік або екзамен

Підсумкова кількість
балів

Max 60%

Мах 40%

Мах 100%

40%

100%

Тема 1
15%

Тема2
15%

Тема3
15%

Тема4
15%

Шкала оцінювання: національна та ESТС
Оцінка в

Оцінка за

Оцінка за шкалою ECTS
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балах

національною шкалою

90-100
85-89
75-84
66-74
60-65

Оцінка

Пояснення

відмінно

А

відмінне виконання

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

35-59
1-34

Розробники:
Герасименко Л.В. – завідувач кафедри економічної безпеки та
розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат
наук, доцент.
Шевчук О.О. – доцент кафедри економічної безпеки та
розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат
наук, доцент.
Силабус схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та
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