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Опис дисципліни 
 

Дисципліна “Екосестейт” спрямована на ґрунтовне засвоєння аспірантами знань про чітке 
уявлення сутності екосестейту як науки про економічну безпеку держави, формуванні методологічних 
основ економічної безпеки держави в сучасних умовах крізь призму оціночних технологій, 
дослідження основних структурно-функціональних складових економічної безпеки держави, 
визначення стратегічних цілей держави і завдань економічного розвитку на основі результатів 
системного аналізу. 

Головним завданням курсу є вивчення теоретичних основ та практичних навиків щодо 
зміцнення економічної безпеки держави та дослідження основних проблемних аспектів формування 
системи управління економічною безпекою країни та відповідних стратегій, глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та професійних практик. 

 

Структура курсу 
Годи-

ни 
(лек. / 
сем.) 

Тема Мета Завдання 

2 / 2 Тема 1. Екосестейт як 
наука формування 
економічної безпеки 
держави. 

Знати концептуальні засади економічної безпеки держави. 
Усвідомлювати національні економічні інтереси як об’єкт 
економічної безпеки. Вміти ідентифікувати чинники та 
загрози економічній безпеці держави. Аналізувати соціально-
економічний розвиток країни. Переваги та недоліки 
економічної безпеки держави в умовах економічної 
глобалізації та турбулентності економічних процесів. 

Тести, 
питання  

2/ 2 Тема 2. Методологічні 
основи економічної 

Знати систему показників (індикаторів) економічної безпеки 
держави. Вміти класифікувати показників економічної 

Тести, 
питання 



   

2 
 

безпеки держави крізь 
призму оціночних 
технологій. 
 
 

безпеки. Проводити оцінювання показників економічної 
безпеки на основі застосування певних методик. 
Застосовувати концептуальні підходи до визначення рівня 
економічної безпеки. Володіти навичками щодо проведення 
індикативного аналізу як одиного із найефективніших методів 
визначення рівня економічної безпеки. Вміти застосовувати 
методику встановлення порогових рівнів на основі 
індикаторів економічної безпеки. 

2 / 2 Тема 3. Фінансова 
безпека у системі 
економічної безпеки. 
 

Знати змістовно-типологічну характеристику фінансової 
безпеки країни, понятійно-категоріальний апарат даної 
безпеки та характеристика його елементів в тому числі. 
Застосовувати систему фінансової безпеки, механізм та 
принципи її забезпечення. Проводити характеристику 
структурних складових фінансової безпеки. Вміти 
застосовувати основні методи оцінки рівня фінансової 
безпеки. 

Тести, 
питання, 
індивідуа-
льне 
письмове 
завдання 

2 / 2 Тема 4. Бюджетна 
безпека держави. 

Знати змістовно-типологічну характеристику бюджетної 
безпеки країни. Вміти ідентифікувати критерії та індикатори 
бюджетної безпеки держави. Застосовувати аналіз 
бюджетотворення в Україні. 

Задачі, 
тести, 
кейси 

2 / 2 Тема 5. Податкова 
складова економічної 
безпеки держави. 

Знати сутність податкової безпеки та її основні 
характеристики. Вміти проводити аналіз основних параметрів 
податкової системи України. Проводити оцінювання основних  
індикаторів податкової безпеки держави. 

Задачі, 
тести, 
індивіду-
альне 
письмове 
завдання 

2 / 2 Тема 6. Митна 
складова економічної 
безпеки держави. 
 

Знати сутністну характеристику митної безпеки держави та її 
особливості. Вміти ідентифікувати загрози митній складовій 
фінансової безпеки держави. Проводити комплексний аналіз 
індикаторів митної безпеки держави. Формувати напрямки 
забезпечення митної безпеки держави. 

Задачі, 
тести, 
кейси 

1 / 1 Тема 7. Боргова 
безпека держави. 

Знати сутністну характеристику боргової безпеки держави та 
виокремити основні чинники впливу на даний вид безпеки. 
Проводити оцінювання основних індикаторів боргової 
безпеки держави із застосуванням критеріїв. Аналізувати 
боргову безпеку України та загрози зокрема. 

Задачі, 
тести, 
кейси 

1 / 1 Тема 8. Інвестиційна 
безпека як основний 
вектор зміцнення 
економічної безпеки 
держави. 

Знати сутністну характеристику інвестиційної безпеки 
держави та виокремити основні чинники впливу на даний вид 
безпеки. Вміти ідентифікувати загрози та ризики 
інвестиційній безпеці держави. Проводити оцінку 
інвестиційної безпеки на основі застосування індикативного 
аналізу. Формувати напрями забезпечення інвестиційної 
безпеки. 

Задачі, 
тести, 
кейси 

1 / 1 Тема 9. Практичний 
механізм формування 
стратегії державного 
регулювання 
економічної безпеки 

Знати основні підходи до формування стратегії щодо 
забезпечення системи економічної безпеки національного 
господарства. Володіти навичками щодо механізму 
стратегічного забезпечення економічної безпеки держави. 
Формувати напрями стратегії забезпечення економічної 

Задачі, 
тести, 
кейси 
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країни. безпеки держави. 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
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яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 
 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1-4) – обговорення питань, тестів 20 

Модуль 2 (теми 5-9) – розв’язки задач 20 

Ессе (теми 4-9) – індивідуальна письмова робота 10 

Залік (теми 1-9) – тести, завдання, задачі 40 

 
Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


