
Анотація 

навчальної дисципліни «Екосестейт» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Екосестейт – наука про забезпечення економічної безпеки держави. 

Екосестейт на цей час має власний тезаурус, власну методику рішення наукової 

задач, та певні напрацювання щодо механізмів використання досліджень в 

царині цієї науки, активно використовує основні методологічні підходи в 

контексті оціночних технологій. Водночас надає можливість використовувати її 

здобутки в державному управлінні, в забезпеченні національної безпеки, для 

поглиблення засад державотворення та в інших науках. 

Слід відзначити, що в сучасних умовах турбулентності економічних 

процесів, пріоритетним завданням економічної безпеки держави полягає в 

нормальному функціонуванні економічної системи взагалі, можливості 

нормальної роботи внутрішньої економічної системи та безболісного 

включення у світову економічну систему. У зв’язку з цим питання, що 

стосуються концептуальних засад екосестейту є надзвичайно актуальними в 

сучасних умовах пост конфліктних умовах. 

Метою дисципліни є підготовка професійно-компетентного, практично-

зорієнтованого, висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця з 

високим рівнем розвитку у сфері системи забезпечення безпеки, шляхом 

формування системи знань, вмінь та професійних навичок для розв’язання 

сучасних завдань та дослідницько-інноваційних аспектів в контексті зміцнення 

безпеки економічної безпеки держави. Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних дисциплін (управління 

економічною безпекою організацій, організація та управління системою 

фінансово-економічної безпеки, правові основи протидії економічній 

злочинності), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціалізованої 

літератури, активності на лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та 

виконання індивідуальних завдань. 

Завдання вивчення дисципліни: 

знати – концептуальні засади економічної безпеки держави та 

структурно-функціональні складові безпеки; 

вміти – застосовувати комплекс методичних підходів щодо оцінювання 

показників (індикаторів) економічної безпеки на основі застосування певних 

методик; 

нормувати – привласнені наукові знання, набуті вміння і навички 

економічної безпеки держави на різних рівнях ієрархії управління; 

цінувати – вітчизняний та міжнародний досвід щодо механізму 

стратегічного забезпечення економічної безпеки держави.  

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити аспірантів із 

теоретичними основами та методологічними аспектами забезпечення 

економічної безпеки держави, а також дослідження основних структурно-

функціональних складових безпеки. 

Завдання проведення лекцій: 



– ознайомити студентів з основними теоретичними концепціями 

економічної безпеки держави та системою управління; 

– сформувати у аспірантів систему основоположних категорій, положень 

та принципів щодо оцінювання системи показників (індикаторів) економічної 

безпеки держави в контексті основних методик; 

– обґрунтувати актуальність та доцільність вивчення специфіки 

забезпечення механізму стратегічного забезпечення економічної безпеки 

держави. 

Завдання проведення практичних занять: 

– засвоєння та закріплення теоретичних засад і принципів системи 

економічної безпеки держави; 

– закріплення теоретичних положень, щодо розв’язування конкретних 

проблематичних задач основних компонент економічної безпеки держави; 

– оволодіння навичками щодо оцінювання системи показників 

(індикаторів) економічної безпеки держави на основі застосування основних 

методик. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

1) здатність використовувати професійно профільовані знання для 

формування системи економічної безпеки держави та складових, що їх 

формують; 

2) здатність ідентифікувати ідентифікувати чинники та загрози 

економічній безпеці держави та її складових, шляхом використання 

аналітичних методів і методів моделювання; 

3) здатність застосовувати основні методи аналізу й оцінки економічної 

безпеки держави; 

4) здатність планувати й реалізувати заходи щодо зміцнення економічної 

безпеки держави; 

5) здатність здійснювати економічної безпеки держави у професійній 

сфері на основі системного підходу. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

1) використовувати базові знання щодо формування комплексу заходів в 

контексті зміцнення економічної безпеки держави; 

2) демонструвати системні знання та особливості взаємодії складових 

економічної безпеки держави; 

3) уміти проводити діагностику та оцінювати економічну безпеку 

держави в практичній діяльності. 


