
1. Код: ППН.04.01. 
2. Назва: Правові основи організації та функціонування системи економічної безпеки 
3. Тип: обов’язкова. 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 6. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:12. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Іщенко Олександр Михайлович 
к.ю.н., професор. 
9. Результати навчання:  

• розуміння і знання основ організації та функціонування системи економічної безпеки, що 
забезпечує достатній рівень захищеності економічних інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави, що є передумовою стабільного, прогресивного розвитку суспільства; 
• ляхом створення умов для сталого економічного зростання та підвищення економіки;  
• поглиблення інтеграції у європейську і світову економічну систему. 

10. Форми організації занять: самостійна робота, практична підготовка, лекції, семінарські заняття 
з використанням традиційних і інноваційних методів викладання. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія безпеки соціальних 
систем», «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки», «Інформаційно-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки», «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-
економічної безпеки», «Обліково-економічне забезпечення економічної безпеки на підприємстві», 
«Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з економічної безпеки», «Охорона праці в 
галузі безпеки». 
12. Зміст курсу: Мета і завдання економічної безпеки. Форми організації економічної безпеки 
суб’єктів господарювання. Правові засоби регулювання економічної безпеки. Види та форми 
контролю за економічної безпекою. Правові засоби централізованого та локального регулювання 
праці, соціального захисту та безпеки працівників. Засади формування концепції економічної 
безпеки суб’єкта господарювання та її призначення. Правові основи організації охорони комерційної 
таємниці, конфіденційної інформації та організацію їх захисту на підприємстві, установі, організації. 
Рівень правового забезпечення економічної безпеки. Відомості, які є комерційною таємницею, 
організація  захисту та охорону на підприємстві, установі, організації. Правова оцінка поведінки 
учасників відносин по забезпеченню економічної безпеки. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Дзьобань О. П. Національна безпека України : концептуальні засади та світоглядний сенс / О. П. 
Дзьобань. – Х. : Майдан, 2007. – 284c. 
2. Ліпкан В. А. Національна безпека України: навчальний посібник / В. А. Ліпкан. – К. : Кондор, 
2008 
3. Марущак А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: курс лекцій / А. І. 
Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 208 с. 
4. Ніколаюк С. І. Безпека суб'єктів підприємницької діяльності : курс лекцій / С. І. Ніколаюк, Д. Й. 
Никифорчук. – ьК. : КНТ, 2005. – 320 с. 
5. Орлов П. І. Основи економічної безпеки фірми /  П. І. Орлов, В. Є. Духов. – Х. : ТОВ "Прометей-
Прес", 2004. – 284 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

22 год. лекцій, 20 год. практични занять, 78  год. самостійної роботи. Разом – 120год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 
ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 
використання мультимедійних засобів…. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль: залік в кінці 12 естру. 
  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мова викладання: українська. 
 
 
 
Завідувач кафедри  
конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 
1. Type compulsory 
2. Year of study 6th 
3. Semesters  
4. Credits ECTS 3 
5. Name of lecturer, scientific degree, position Ishchenko O.M.  Candidate of Juridical 
Sciences (PhD), Professor  
6. Learning outcomes learn and understand the basics of organization and functioning of 
the system of economic safety that provides sufficient level of protection economic interests 
of human and citizen, society and state which is assumption for sustainable, advanced society 
development by creating conditions for sustainable economic growth and economic increase; 
enhancing European and world economic systems.  
7. Obligatory preliminary disciplines «Theory of social systems safety», «Complex 
provision of economic and financial safety», « Informational and analytic provision of 
economic safety economic and financial safety», «Strategic and  innovative management in 
the sphere of economic and financial safety», «Accounting and economic provision of 
economic safety in enterprises», «Scientific and methodical  provision of economic safety 
professionals activity», «Occupation  safety in the sphere of protection».  
8. Content Goals and objectives of economic safety. Forms of economic safety of 
enterprises organization. Legal ways of economic safety regulation. Types and forms of 
economic safety control. Legal ways of centralized and local labor regulation, social 
protection and employee’s security. Principals of enterprises’ economic safety concept 
forming and its purpose. Legal basics of commercial confidentiality organization commercial 
secret, confidential information and it’s security organization at enterprise. Level of legal 
support of economic safety. Commercial confidentiality data, organization of protection and 
defense at enterprise Legal assessment of relation participants’ behavior on economic safety 
provision.  
9. Recommended literature 

1. Дзьобань О. П. Національна безпека України : концептуальні засади та 
світоглядний сенс / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2007. – 284c. 
2. Ліпкан В. А. Національна безпека України: навчальний посібник / В. А. Ліпкан. – 
К. : Кондор, 2008 
3. Марущак А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: курс 
лекцій / А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 208 с. 
4. Ніколаюк С. І. Безпека суб'єктів підприємницької діяльності : курс лекцій / С. І. 
Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук. – ьК. : КНТ, 2005. – 320 с. 
5. Орлов П. І. Основи економічної безпеки фірми /  П. І. Орлов, В. Є. Духов. – Х. : 
ТОВ "Прометей-Прес", 2004. – 284 с. 
6. Предборський В. А. Економічна безпека держави : монографія /  В. А. 
Предборський.– К. : Кондор, 2005. 
7. Сідак В. С. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО і ЄС  / В. С. 
Сідак, В. Ю. Артемов . – К. : Видавництво КНТ, 2007. – 179 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Сухоруков А. І. Фінансова безпека держави: навчальний посібник / А. І. 
Сухоруков, О. Д. Ладюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с. 
9. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України : підручник / Л. Д. Чекаленко. – К. : 
Либідь, 2006. – 712  
10. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства : інноваційний аспект : 
монографія / С. М. Шкарлет. – К. : Книжкове видавництво Національного авіаційного 
ун-ту, 2007. – 436с 
 

12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional 
and innovative teaching methods  
13. Assessment methods and criteria:  

14. Assessment criteria according to ECTS: 
- current control (written tests, oral examination); 
- module control (written tests); 
- final control – (credit, course project, examination) 
15. Language of study Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


