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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи економічної
безпеки» складена відповідно до освітньої програми першого рівня вищої
освіти 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації
«Фінансова безпека та фінансові розслідування».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є – спроможність держави
(суспільства), юридичних і фізичних осіб забезпечувати захист від зовнішніх і
внутрішніх загроз своїх інтересів; здійснювати поступальний розвиток
економіки за будь-яких умов і варіантів розвитку подій; забезпечувати
ефективне задоволення суспільних потреб на національному і міжнародних
рівнях; забезпечувати незалежність національної економіки, її стабільність і
сталість, високу конкурентоспроможність продукції, здатність до постійного
оновлення і самовдосконалення на основі нововведень, інновацій та інвестицій,
що створюють необхідні передумови переходу до економіки знань.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Основи економічної
безпеки» тісно пов’язана з наступними дисциплінами – «Політична економія»,
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної
думки»,
«Економіка
підприємства»,
«Маркетинг»,
«Менеджмент»,
«Регіональна економіка» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Сутність економічної безпеки.
2. Система економічної безпеки України.
3. Сутність неофіційної економіки і державна політика
стосовно її легалізації.
4. Інформаційна безпека.
5. Система економічної безпеки суб’єкта господарювання.
6. Виявлення і моніторинг небезпеки у зовнішньому середовищі суб’єкта
господарювання (ділова розвідка).
7. Режим безпеки та охорона об’єкта господарювання.
8. Антитерористичні заходи на об’єкті господарювання.
9. Фінансова безпека суб’єкта господарювання.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи економічної
безпеки» є формування знань у майбутніх фахівців в галузі фінансів стосовно
сучасної суті економічної безпеки, змісту економічної безпеки на
національному, регіональному та галузевому рівні, економічної безпеки
первинної економічної ланки (фірми) та особистої безпеки. Надати студентам
практичні навички щодо забезпечення збереження матеріальних та
інтелектуальних цінностей, протидії економічним злочинам тощо.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи економічної
безпеки» є набуття вміння визначати економічні загрози на всіх суспільних
рівнях, оцінювати ступені їх небезпеки, вибирати засоби захисту від
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економічної небезпеки, знати принципи організації і функціонування служб
економічної безпеки.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
теоретичні основи сутності економічної безпеки;
економічні правопорушення і форми відповідальності;
зміст економічної безпеки на національному рівні, галузевої та
регіональної безпеки, економічної безпеки первинної економічної ланки
(фірми);
складові особистої економічної безпеки;
принципи організації і функціонування служб економічної безпеки;
вміти:
застосовувати знання для розв’язання типових і нетипових завдань із
захисту від економічної небезпеки;
виявляти загрози і небезпеки економічної діяльності суб’єктів
суспільства;
визначати критерії та показники економічної безпеки;
передбачати розвиток чинників – носіїв економічної небезпеки;
застосувати отримані знання щодо захисту економічних інтересів
правовими засобами.
1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72години/ 2 кредитів
ECTS.
2. КОРОТКИЙ ОПИС ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА № 1. Сутність економічної безпеки.
Людство і безпека: історичній огляд. Економічна безпека людини:
сутність та об’єкт.
Сутність загроз і небезпек економічній життєдіяльності суб’єктів
суспільства. Економічна загроза. Економічна небезпека. Допорогова і
післяпорогова економічна небезпека. Класифікація економічних загроз і
небезпек.: ознаки, склад, види.
Поняття економічної безпеки. Предмет економічної безпеки. Алгоритм
здійснення економічної безпеки. Засоби захисту від економічної небезпеки.
Критерії та показники економічної небезпеки й безпеки та їх порогові
значення. Принципи функціонування системи економічної безпеки.
ТЕМА №2. Система економічної безпеки України.
Система економічної безпеки суспільства. Нормативно-правова база
захисту від економічної небезпеки в Україні.
Місце економічної безпеки в системі національної безпеки України.
Об’єкти та суб’єкти економічної безпеки в суспільстві. Інституційні рівні і
функціональні напрямки економічної безпеки.
4

Економічні інтереси держави та об’єкт її економічної безпеки.
Співвідношення економічної безпеки держави і країни. Роль держави в
забезпеченні економічної безпеки країни та окремих суб’єктів господарської
діяльності.
Особливості регіонального рівня економічної безпеки в Україні.
ТЕМА №3. Сутність неофіційної економіки і державна політика
стосовно її легалізації.
Поняття і структура неофіційної економіки. Методологічні передумови
аналізу структури неофіційної економіки. Чинники, що визначають появу
окремих сегментів неконтрольованої економіки.
Економічні ознаки окремих сегментів неофіційної економіки:
традиційного, неформального, тіньового та кримінального. Динаміка розвитку
і взаємний зав’язок окремих сегментів неофіційної економіки.
Економічні, соціальні і політичні наслідки розвитку неофіційної
економіки усіх суб’єктів суспільства.
Принципові моделі політики щодо неофіційного сектора економіки.
Особливості їх застосування стосовно традиційного, неформального, тіньового
та кримінального сегментів неофіційного сектора національної економіки.
ТЕМА №4. Інформаційна безпека.
Економічна інформація, її властивості і класифікація. Інформаційна
система, її складові елементи та інформаційні потоки.
Економічна інформація обмеженого доступу: сутність і види. Державна і
комерційна таємниця, конфіденційна інформація. Правовий статус службової та
професійної таємниці.
Алгоритм захисту економічної інформації обмеженого доступу.
Охорона державної таємниці в Україні. Закон України «Про охорону
державної таємниці». Предмет державної економічної таємниці. Функції
державного комітету з охорони державних секретів. Відношення державних
органів та юридичних осіб з охорони державної економічної таємниці.
Предмет комерційної таємниці та його ознаки. Господарчий і цивільний
Кодекси України про предмет комерційної таємниці. Правові підстави та
практика захисту комерційної таємниці в Україні.
Методика визначення предмета комерційної таємниці.
Закріплення права суб’єкта господарювання на захист комерційної
таємниці. Правове визначення взаємних відносин з персоналом щодо захисту
комерційної таємниці.
Режим захисту комерційної таємниці: складові частини та їх зміст.
Здійснення режиму захисту комерційної таємниці.
ТЕМА №5. Система економічної безпеки суб’єкта господарювання.
Система економічної безпеки суб’єкта господарювання: склад і структура
в функціональному і організаційному аспектах. Визначення предмету безпеки
суб’єкта господарювання та оцінка його стану.
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Ресурси і стратегії здійснення економічної безпеки фірми, підприємства.
Концепція захисту суб’єкта господарювання. Методи забезпечення
безпеки фірми.
Функції системи захисту суб’єкта господарювання.
Принципи системи захисту фірми, підприємства
від економічної
небезпеки.
Організаційні структури системи захисту фірми великих, середніх та
малих фірм і підприємств та фактори, що їх визначають.
Особливості формування персоналу для системи безпеки суб’єкта
господарювання.
ТЕМА №6. Виявлення і моніторинг небезпеки у зовнішньому
середовищі суб’єкта господарювання (ділова розвідка).
Ділова розвідка та її місце у системі безпеки суб’єкта господарювання.
Завдання та функції ділової розвідки.
Джерела інформації про небезпечні і сприятливі фактори зовнішнього
середовища.
Організація збирання інформації у зовнішньому середовищі.
Методи збирання інформації: легальні, напівлегальні та нелегальні.
Методика перевірки ділового партнера.
Кодекс честі ділових розвідників і кримінальна відповідальність за
використання нелегальних методів ділової розвідки.
ТЕМА №7. Режим безпеки та охорона об’єкта господарювання.
Зміст, цілі і завдання режиму безпеки та охорони суб’єкта
господарювання. Організація режиму та охорони фірми.
Концепція побудови системи охорони суб’єкта господарювання.
Забезпечення контрольно-пропускного режиму: схема і методика
організації контрольно-пропускних пунктів. Порядок організації пропускання
персоналу, клієнтів та відвідувачів. Особливості пропускання транспортних
засобів.
ТЕМА №8. Антитерористичні заходи на об’єкті господарювання.
Економічна злочинність і терор в сфері підприємництва. Економічний
терор та його особливості.
Антитерористичні заходи суб’єкта господарювання: зовнішні непрямі
ознаки можливих терористичних актів; організація діяльності комісій з
терористичних ситуацій.
Поштовий терор та заходи протидії.
Охорона персоналу. Моделі індивідуальної охорони персоналу.
Особливості охорони персоналу вдома і на роботі, в ділових поїздках, під час
ділових зустріч і масових заходів.
Методи перевірки лояльності персоналу суб’єкта господарювання.
ТЕМА №9. Фінансова безпека суб’єкта господарювання.
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Сутність фінансової безпеки. Завдання з захисту фінансових систем
держави й суб’єктів господарювання суспільства.
Захист від фінансових шахрайств.
Боротьба з відмиванням незаконних доходів. Закон України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
незаконним шляхом». Група розробки фінансових заходів боротьби
з відмиванням грошей (FATF).
Страхування фінансових ризиків.
3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.
Основна література:
1. Конституція України від 28.06.1996 року / У поточній редакції
2. Закон України «Основи національної безпеки України» від 19.06.2003
року
3. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від
01.07.2010 року №2411-УІ
4. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року №2657-ВР
5. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 року №537-У
6. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001
року №2210-ІІІ
7. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової
продукції» від 02.12.2010 № 2735-VI
8. Закон України «Про основи національної безпеки України» від
19.06.2003 р. № 964-IV
9. Наказ Мінекономрозвитку від 29.10.2013р. № 1277 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки
України»
10. Постанова КМ України і Національного Банку України «Про Сорок
рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей (FATF)» від 28.08.2001 року.
11. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки
України»
12. Бандурка О.М., Основи економічної безпеки: Підручник /О.М.
Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петрова, І.М. Червяков. – Харків: Вид-во
Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 236с.
13. Берлач А.І. Основи економічної безпеки України: Навч. посіб. /А.І.
Берлач, Т.Ф. Філіпченко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. ЄО. Дідоренка, 2007. –
234с.
14. Економічна безпека: Навч. посіб. /за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання,
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20. Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний
досвід,
адміністративно-правові,
кримінологічні,
кримінально-правові,
криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні : підруч. /
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27. Васенко В.К. Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно
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суб’єктів
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4. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Загроза і небезпека економічній діяльності суб’єктів суспільства.
2. Класифікація джерел економічної небезпеки.
3. Сутність економічної безпеки.
4. Критерії і показники економічної безпеки.
5. Система економічної безпеки і принципи її функціонування.
6. Стан економічної безпеки в Україні.
7. Предмет і функції економічної безпеки.
8. Поняття економічної загрози і безпеки : загальне і відрізнення.
9. Об’єкти і суб’єкти економічної безпеки.
10. Засоби протидії економічній небезпеці.
11. Місце економічної безпеки в системі національної безпеки України.
12. Критерії і показники економічної безпеки. Порогові показники
економічної небезпеки.
13. Система економічної безпеки України.
14. Особливості економічного становища України в зовнішньому
середовищі.
15. Національні економічні інтереси України на світовому рівні.
16. Джерела економічної небезпеки України в зовнішньому середовищі.
17. Політичні чинники економічної небезпеки України в зовнішньому
середовищі.
18. Економічна небезпека України в сфері зовнішньої торгівлі і світових
фінансових відносин.
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19. Економічна небезпека України в сфері міжнародного розподілу праці.
20. Економічна небезпека України в сфері міжнародних науковотехнологічних зв’язків.
21. Стратегія економічної безпеки України в зовнішньому середовищі.
22. Сутність економічної безпеки
України на державному рівні.
Визначення економічних загроз Концепцією національної безпеки України.
23. Об’єкти і суб’єкти економічної безпеки України на державному рівні.
24. Політичні чинники економічної небезпеки України на національному
рівні.
25. Небезпека структурної деформації і деіндустріалізації економіки
України.
26. Економічна небезпека дестабілізації грошово-кредитної системи
України.
27. Економічна небезпека падіння рівня та якості життя населення і
порушення генофонду країни.
28. Сутність і склад неофіційної економіки.
29. Чинники, яки сприяють розвитку неофіційної економіки.
30. Стан розвитку неофіційної економіки в Україні з точки зору
порогових показників безпеки.
31. Традиційний сегмент неконтрольованого сектора економіки України і
ставлення до нього держави.
32. Неформальний сегмент неофіційної економіки в Україні і ставлення
до нього держави.
33. Тіньової сегмент
неофіційної економіки України і ставлення до
нього держави.
34. Боротьба з кримінальною економікою.
35. Причини і форми проявлення регіональної і галузевої економічної
небезпеки.
36. Джерела і суб’єкти небезпеки в діяльності первинної ланки
господарювання. Сутність її економічної безпеки.
37. Управління ризиками, методи і засоби економічного захисту фірми.
38. Функції і завдання служби безпеки суб’єкта господарювання. Головні
напрямки її діяльності.
39. Принципи організації системи захисту суб’єкта господарювання.
40. Склад і структура служби безпеки суб’єкта господарювання і фактори,
що їх визначають.
41. Особливості формування персоналу служби безпеки фірми.
42. Методика забезпечення безпеки персоналу фірми, підприємства.
43. Методи перевірки лояльності персоналу фірми, підприємства.
44. Загальне поняття інформації та її властивості, яки мають вирішальне
значення з точки зору безпеки.
45. Класифікація інформації з точки зору безпеки.
46. Внутрішні і зовнішні джерела інформації про діяльність фірми,
підприємства.
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47. Інформаційна система та інформаційні потоки
об’єкту
господарювання.
48. Легальні і напівлегальні методи збирання інформації.
49. Нелегальні методи збирання інформації.
50. Державна таємниця і загальні основи регулювання її збереження.
Головні умови угод з її збереження.
51. Грифи і терміни засекречення державної таємниці.
52. Як закріплюється право фірми на комерційну таємницю.
53. Порядок організації захисту комерційної таємниці фірми.
54. Здійснення внутрішнього режиму захисту комерційної таємниці
фірми.
55. Здійснення захисту комерційної таємниці фірми у зовнішньому
середовищі.
56. Загальні проблеми фінансової безпеки суб’єкта господарювання.
57. Організаційні структури системи економічної безпеки на державному
рівні.
58. Роль МВС України в забезпеченні економічної безпеки.
59. Форми прояву економічної небезпеки для фірми, підприємства.
60. Особливості розвитку економічної небезпеки регіону.
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