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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 Управління та 
адміністрування 

 

Спеціальність:  

073 Менеджмент 
 

Освітньо-професійна 

програма: 

Управління навчальним 

закладом 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

1, 2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю - залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Економічна безпека діяльності 

підприємства»: 

- засвоєння знань із забезпечення захисту інформаційного поля, 

комерційної таємниці; 
- організація ефективної безпеки персоналу підприємства, його 

капіталу та майна, а також комерційних інтересів,  
- вивчити рівень економічної безпеки; 

- дослідити фактори впливу на нього; 
- розробити та обґрунтувати механізм його забезпечення. 

 
Завдання вивчення навчальної дисципліни «Економічна безпека 

діяльності підприємства»: 



4 
 

- вивчити новітні методи і засоби якісно нових аналітичних 
обґрунтувань;  

- навчитись приймати рішення різного рівня, інформаційну підтримку 
яких забезпечує система економічної розвідки; 

- виявляти основні небезпеки та загрози, кількісні та якісні показники 

оцінки рівня економічної безпеки діяльності підприємства,  
- дослідити основні напрями забезпечення безпеки діяльності 

підприємства;  
- набуття практичних навичок для створення надійної програми 

захисту технологій, розробок, ноу-хау, стратегічно важливої 
інформації тощо. 

 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна 

«Економічна безпека діяльності підприємства»: 

- уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми 
(ЗК1);  

- уміння застосовувати знання на практиці (ФК9);  

- розуміння зобов’язань щодо економічної безпеки підприємства 
(ФК1);  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК6);  
- планувати та управляти часом (ФК4); 

- здатність аналізувати стан економічної безпеки на різних 
економічних рівнях (ЗК1); 

- здатність до оцінювання рівня впливу загроз на економічні системи 
(ФК9);  

- здатність вирішувати широке коло проблем та задач шляхом 
розуміння фундаментальних основ забезпечення економічної 

безпеки (ЗК6); 
- здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області 

використовуючи здобуті теоретичні та науково-практичні знання 
(ФК 13); 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економічна безпека 

діяльності підприємства» здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 

 

- методики ідентифікації проблеми в організації та обґрунтовувати 
методи їх вирішення (ПРН 4); 

 
- способи проектування ефективних систем управління організаціями 

(ПРН 5); 
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- методики планування діяльності організації в стратегічному та 
тактичному розрізах (ПРН 7); 
 

- способи прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність (ПРН 8); 

 

- методики організації та здійснення ефективні комунікації всер едині 
колективу, з представниками різних професійних груп та в 
міжнародному контексті (ПРН 13); 

 
уміти: 

- самостійно діагностувати рівень економічної безпеки, проводити 

аналіз і обґрунтовувати висновки про рівень економічної безпеки 
підприємства (ПРН 1); 
 

- самостійно проводити ідентифікацію проблем в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення (ПРН 4); 

 
- проектувати системи управління організаціями, та оцінювати їх 

ефективність (ПРН 5); 

 
- застосовувати методики планування діяльності організації в 

стратегічному та тактичному розрізах (ПРН 7); 
 

- використовувати способи прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 
враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 
соціальну відповідальність (ПРН 8); 
 

- застосовувати на практиці інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове забезпечення з метою проведення методики 
організації ефективних комунікацій всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп та в міжнародному 
контексті (ПРН 13); 
 

- застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 
інформаційні системи для вирішення задач управління 
підприємством (ПРН 13); 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи системи економічної безпеки  

Тема 1. Економічна безпека: сутність, чинники, критерії. 
 

Генезис економічної безпеки. Зміст економічної безпеки. Характерні 

особливості економічної безпеки .Об’єкт, предмет навчальної дисципліни.  

Основні принципи та критерії забезпечення економічної безпеки. Види 
економічної безпеки. Суб’єкти економічної безпеки.  

 

Змістовий модуль 2. Загальні поняття економічної безпеки підприємства 

Тема 2. Поняття економічної безпеки підприємництва. 
 

Сутність економічної безпеки підприємства. Система економічної безпеки 

підприємства та її методологічні засади.  
Політика і стратегія економічної безпеки підприємства. Об’єкт та 

суб’єкти економічної безпеки підприємства. 

Економічна безпека підприємництва в системі національної безпеки. 
Економічна безпека підприємництва та її вплив на соціально-економічний 

розвиток держави. Місце економічної безпеки підприємництва в алгоритмі 

забезпечення національної економічної безпеки. Завдання економічної безпеки 

підприємництва у системі складових національної економічної безпеки. 
Принципи системи економічної безпеки підприємництва у контексті зміцнення 

безпеки економіки.  

Передумови та чинники зміцнення економічної безпеки підприємництва. 
Передумови та чинники впливу на економічну безпеку підприємницької 

діяльності. Критерії та індикатори рівня економічної безпеки підприємництва. 

Методичні засади аналізу рівня економічної безпеки підприємництва (на 
регіональному рівні) 

Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки 

підприємництва. Стратегічні інтереси держави у сфері забезпечення 

економічної безпеки підприємництва. Моніторинг економічної безпеки 
підприємництва. Напрями посилення конкурентоспроможності як цільової 

функції економічної безпеки підприємництва. Організаційно-економічні заходи, 

спрямовані на зміцнення економічної безпеки підприємницької діяльності.  
Податкова політика держави як чинник впливу на економічну безпеку 

підприємництва. Система органів управління оподаткуванням у контексті 

формування економічної безпеки підприємництва. Податкова система України 
та її вплив на забезпечення економічної безпеки підприємництва. 

Удосконалення податкової політики щодо формування сприятливого 

підприємницького середовища. Механізм моніторингу податкової політики на 

мікрорівні як компонента забезпечення економічної безпеки підприємництва.  
 

Змістовий модуль 3. Поняття економічного захисту підприємства 
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Тема 3. Правовий захист комерційної таємниці. 

Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні. Правове 

регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном Поняття та ознаки 
комерційної таємниці. Об’єкти та суб’єкти права власності на комерційну 

таємницю. Система правового захисту комерційної таємниці підприємства, її 

елементи та складові. 
Юридичне закріплення права підприємства на комерційну таємницю.  

Визначення відомостей, що складають комерційну таємницю 

підприємства. 

Допуск та доступ до комерційної таємниці. 
Правове регулювання порядку збереження комерційної таємниці при 

укладанні господарських договорів, веденні ділових переговорів. Перевірка 

ділових партнерів. 
Відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю.  

 

Тема 4. Економічна розвідка (економічне шпигунство) 
Економічна розвідка як фактор у конкурентній боротьбі.  

Організація та ефективність економічної розвідки. 

Методи шпигунства (методи збирання інформації). Легальні методи 

збирання інформації. Напівлегальні методи збору інформації. Нелегальні 
методи збору інформації 

Канали витікання інформації. 

Дані про ділових партнерів та конкурентів. 
Технічні засоби збирання інформації. Технічні засоби і збирання 

розвідувальних даних. Аудіо- і радіотехніка в розвідувальній роботі. 

Відеотехніка в розвідці. Комп’ютерна розвідка. 
 

Тема 5. Система захисту підприємства 

Загальні положення і класифікація заходів захисту. 

Проблеми захисту підприємницької діяльності та організація захисту в 
розвинутих країнах. 

Завдання забезпечення захисту підприємництва в Україні.  

Служба економічної безпеки підприємства. 
Способи захисту від економічного шпигунства. 

Комплексна система заходів захисту підприємництва. Основні завдання 

щодо захисту підприємництва. Системи заходів забезпечення безпеки. 
Організація захисту об’єктів підприємництва. Програма захисту комерційної 

таємниці підприємства. 

Технічні засоби захисту бізнесу. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Номер 
тижня 

Вид занять Тема заняття або 
завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

Годин балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Загальні основи системи економічної безпеки  

1 Лекція 1 Економічна безпека: 

сутність, чинники, 

критерії. 

2    3 

Практичне 

заняття 1 

Види економічної 

безпеки. Суб’єкти 

економічної безпеки.  

  2  6 

Самостійна 

робота 1 

Критерії забезпечення 

економічної безпеки. 

Види економічної 

безпеки. Суб’єкти 

економічної безпеки. 

   20 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 2  2 26 25 

Змістовий модуль 2 «Загальні поняття економічної безпеки підприємства»  

 

1 Лекція 2 Поняття економічної 

безпеки підприємництва 

2    3 

Практичне 

заняття 2 

Політика і стратегія 

економічної безпеки 

підприємства 

  2  6 

Самостійна 

робота 2 

Моніторинг економічної 

безпеки підприємництва 

   14 5 

1 Практичне 

заняття 3 

Принципи системи 

економічної безпеки 

підприємництва у 

контексті зміцнення 

безпеки економіки. 

  2  6 

Самостійна 

робота 3 

Завдання економічної 

безпеки підприємництва 

у системі складових 

національної економічної 

безпеки. 

   14 5 

2 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 2  4 34 35 

Змістовий модуль 3. Поняття економічного захисту підприємства  
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2 Лекція 3 Правовий захист 

комерційної таємниці 

2    3 

Практичне 

заняття 4 

Правове регулювання 

захисту комерційної 

таємниці. Поняття та 

ознаки комерційної 
таємниці 

  2  6 

Самостійна 

робота 4 

Система правового 

захисту комерційної 

таємниці підприємства, її 

елементи та складові. 

   18 6 

2 Лекція 4 Економічна розвідка 

(економічне шпигунство) 

2    3 

Практичне 

заняття 5 

Методи шпигунства 

(методи збирання 

інформації). 

  2  6 

Самостійна 

робота 5 

Система захисту 

підприємства 

   18 6 

3 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 3    6  

ПМК 3 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 3 

    10 

Всього за змістовий модуль 3 –50 год. 4  4 42 40 

Залік      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 

 

5. Теми лекцій 

Тема 1. Економічна безпека: сутність, чинники, критерії 

1. Генезис економічної безпеки.  
2. Зміст економічної безпеки.  

3. Характерні особливості економічної безпеки. 

4. Об’єкт, предмет навчальної дисципліни. 
5. Основні принципи та критерії забезпечення економічної безпеки.  

6. Види економічної безпеки.  

7. Суб’єкти економічної безпеки.  

 

Тема 2. Поняття економічної безпеки підприємництва 

1. Сутність економічної безпеки підприємства.  

2. Система економічної безпеки підприємства та її методологічні засади.  
3. Політика і стратегія економічної безпеки підприємства. Об’єкт та 

суб’єкти економічної безпеки підприємства. 

4. Економічна безпека підприємництва в системі національної безпеки. 
5. Передумови та чинники зміцнення економічної безпеки 

підприємництва.  
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6. Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки 

підприємництва.  

7. Моніторинг економічної безпеки підприємництва.  

 

Тема 3. Правовий захист комерційної таємниці 

1. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні. Правове 
регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном  

2. Поняття та ознаки комерційної таємниці.  

3. Юридичне закріплення права підприємства на комерційну таємницю.  

4. Допуск та доступ до комерційної таємниці. 
5. Правове регулювання порядку збереження комерційної таємниці при 

укладанні господарських договорів, веденні ділових переговорів  

6. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну 
таємницю. 

 

Тема 4. Економічна розвідка (економічне шпигунство) 
1. Економічна розвідка як фактор у конкурентній боротьбі.  

2. Організація та ефективність економічної розвідки. 

3. Методи шпигунства (методи збирання інформації).  

4. Канали витікання інформації. 
5. Дані про ділових партнерів та конкурентів. 

6. Технічні засоби збирання інформації.  

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Види економічної безпеки. Суб’єкти економічної безпеки.  

1. Розгорнуто дослідити генезис економічної безпеки.  

2. Розкрити зміст економічної безпеки.  

3. Дослідити характерні особливості економічної безпеки. 
4. Визначити основні принципи та критерії забезпечення економічної 

безпеки.  

5. Вивчити основні види економічної безпеки.  
6. Дослідити різновиди суб’єктів економічної безпеки.  

 

Тема 2. Політика і стратегія економічної безпеки підприємства 

1. Охарактеризувати сутність економічної безпеки підприємства.  
2. Вивчення системи економічної безпеки підприємства та її 

методологічних засад. 

3. Дослідити політику і стратегії економічної безпеки підприємства. 
Охарактеризувати об’єкт та суб’єкти економічної безпеки 

підприємства. 

4. Охарактеризувати економічну безпеку підприємництва в системі 
національної безпеки. 

5. Визначити передумови та чинники зміцнення економічної безпеки 

підприємництва.  
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6. Дослідити стратегію та механізми забезпечення економічної безпеки 

підприємництва.  

7. Провести моніторинг економічної безпеки підприємництва.  

 

Тема 3. Принципи системи економічної безпеки підприємництва у 

контексті зміцнення безпеки економіки 

1. Охарактеризувати проблеми правового захисту комерційної таємниці в 
Україні. Визначити правове регулювання захисту комерційної 

таємниці за кордоном  

2. Розглянути поняття та ознаки комерційної таємниці.  
3. Дослідити юридичне закріплення права підприємства на комерційну 

таємницю. 

4. Дослідити принципи допуску та доступу до комерційної таємниці. 
5. Оцінити правове регулювання порядку збереження комерційної 

таємниці при укладанні господарських договорів, веденні ділових 

переговорів 

6. Визначити відповідальність за порушення законодавства про 
комерційну таємницю. 

 

Тема 4. Правове регулювання захисту комерційної таємниці. 

Поняття та ознаки комерційної таємниці 

1. Вивчити загальні положення і класифікація заходів захисту. 

2. Охарактеризувати проблеми захисту підприємницької діяльності та 

організації захисту в розвинутих країнах. 
3. Охарактеризувати завдання забезпечення захисту підприємництва в 

Україні. 

4. Визначити задачі служби економічної безпеки підприємства. 
5. Розгорнуто дослідити способи захисту від економічного шпигунства. 

6. Охарактеризувати комплексну систему заходів захисту 

підприємництва.  
7. Дослідити технічні засоби захисту бізнесу. 

 

Тема 5. Методи шпигунства (методи збирання інформації). 

1. Вивчити принципи економічної розвідки як фактор у конкурентній 

боротьбі. 

2. Дослідити принципи організації та ефективності економічної розвідки. 

3. Вивчити сучасні методи шпигунства (методи збирання інформації).  
4. Охарактеризувати канали витікання інформації. 

5. Охарактеризувати способи збору даних про ділових партнерів та 

конкурентів. 
6. Вивчити технічні засоби збирання інформації.  

7. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 
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1. Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 

Усього 102 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем педагогіки вищої 

школи. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (залік) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Критерії забезпечення економічної безпеки. Види економічної безпеки. 

Суб’єкти економічної безпеки. 
2. Моніторинг економічної безпеки підприємництва 
3. Завдання економічної безпеки підприємництва у системі складових 

національної економічної безпеки. 
4. Система правового захисту комерційної таємниці підприємства, її 

елементи та складові. 
5. Система захисту підприємства 

 

8. Перелік питань до заліку з дисципліни 

1. Основні принципи та критерії забезпечення економічної безпеки.  

2. Види економічної безпеки.  

3. Об’єкти та суб’єкти економічної безпеки.  

4. Предмет державної діяльності в галузі економічної безпеки.  

5. Елементи економічної безпеки держави.  

6. Основні складові економічної безпеки держави.  

7. Загрози економічній безпеці та її індикатори.  

8. Загрози економічній безпеці держави.   

9. Кількісна оцінка економічної безпеки держави.  

10. Національні економічні інтереси та економічна безпека.  

11. Сутність національних економічних інтересів. Структура та 

класифікація національних економічних інтересів.  

12. Реалізація національних економічних інтересів та економічна безпека.  

13. Сутність та оцінка рівня фінансової безпеки держави.  
14. Проблеми бюджетної, податкової та боргової безпеки.  

15. Поняття валютної безпеки. Її індикатори та загрози. Стан валютної 

безпеки в Україні та шляхи її підвищення. 

16. Стратегія економічної безпеки.  

17. Національні економічні інтереси України та їх значення при створення 

системи економічної безпеки держави. 

18. Система забезпечення економічної безпеки країни.  

19. Система економічної безпеки підприємства та її методологічні засади.  

20. Політика і стратегія економічної безпеки підприємства.  
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21. Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки 
підприємництва.  

22. Моніторинг економічної безпеки підприємництва.  

23. Напрями посилення конкурентоспроможності як цільової функції 

економічної безпеки підприємництва.  

24. Організаційно-економічні заходи, спрямовані на зміцнення 

економічної безпеки підприємницької діяльності. 

25. Податкова політика держави як чинник впливу на економічну безпеку 

підприємництва.  

26. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні.  

27. Правове регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном.  

28. Поняття та ознаки комерційної таємниці.  

29. Об’єкти та суб’єкти права власності на комерційну таємницю.  

30. Система правового захисту комерційної таємниці підприємства, її 

елементи та складові. 

31. Юридичне закріплення права підприємства на комерційну таємницю. 
32. Визначення відомостей, що складають комерційну таємницю 

підприємства. 

33. Допуск та доступ до комерційної таємниці. 

34. Правове регулювання порядку збереження комерційної таємниці при 

укладанні господарських договорів, веденні ділових переговорів.  

35. Перевірка ділових партнерів. 

36. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну 

таємницю. 

37. Економічна розвідка як фактор у конкурентній боротьбі. 

38. Організація та ефективність економічної розвідки. 

39. Методи шпигунства (методи збирання інформації).  

40. Дані про ділових партнерів та конкурентів. 

41. Технічні засоби збирання інформації. 

42. Загальні положення і класифікація заходів захисту. 
43. Проблеми захисту підприємницької діяльності та організація захисту в 

розвинутих країнах. 

44. Завдання забезпечення захисту підприємництва в Україні. 

45. Служба економічної безпеки підприємства. 

46. Способи захисту від економічного шпигунства. 

47. Комплексна система заходів захисту підприємництва.  

48. Програма захисту комерційної таємниці підприємства. 

49. Технічні засоби захисту бізнесу. 

50. Критерії забезпечення економічної безпеки. Види економічної 

безпеки. Суб’єкти економічної безпеки. 

51. Моніторинг економічної безпеки підприємництва  

52. Завдання економічної безпеки підприємництва у системі складових 

національної економічної безпеки. 

53. Система правового захисту комерційної таємниці підприємства, її 

елементи та складові. 
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9. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, 

інтерактивна бесіда), наочних (ілюстрація, демонстрація, спостер еження) та 

практичних (практична робота, розв’язання задач, тренувальні і творчі 

вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: інтерактивне обговорення тем, розв’язання 

практичних задач та розбір теоретичних вправ, дискусії, індивідуальна та 

командна форми роботи, вивчення готових кейсів.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні ситуації) 30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, підготовка 

повідомлень, опрацювання спеціальної літератури) 
28 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 30 

Залік 
Сума балів за усіма 

видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 - 64 D 
задовільно 

50 - 54 E 

35 - 49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
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1 - 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

До методичного забезпечення навчальної дисципліни входять:  

–конспект лекцій;  

–наочні матеріали, слайди презентацій, дидактичні роздаткові матеріали 

(схеми, діаграми, тощо), приклади розв’язання задач;  

–методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної, 

індивідуальної роботи студентів;  

–пакети тестових завдань та завдань контролю й самоконтролю знань. 

 

12. Рекомендована література 

ОСНОВНА 

 
1. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств Укр аїни: 

стратегія та механізми забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин 
В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. Львів: 
2017.386 с.  

2. Економічна безпека підприємництва в системі національної безпеки / 
Люта О.В., Пігуль Н.Г./ Економічна безпека в умовах глобалізації світової 
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