
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та фінансів

Вибіркова дисципліна

кафедри фінансів, кредиту та 

страхування

Економічна безпека 
держави



Мета вивчення дисципліни
надання здобувачу вищої освіти таких можливостей та переваг: 

формування знань та вмінь з сутнісних характеристик, структурних та 
функціональних складників, методів і показників оцінки рівня, 

моніторингу та політики забезпечення економічної безпеки держави, 
механізмів нейтралізації негативного впливу зовнішнього і внутрішнього 

середовища.

Економічна безпека держави

Обсяг – 4 кредити,  

120 годин, в т.ч. :

- лекцій – 30 год.,
- практичних та 
семінарських занять –
28 год., 

самостійної роботи –
62 год.

Період навчання −  
бакалавр, 4 курс , 
7 семестр

Підсумкова
форма контролю

− екзамен



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких

компетентностей

інформаційно-аналітична 
здатність;

здатність до здійснення
регулювання;

здатність до здійснення 
контролю;

пошукова та інтерпретаційна
здатність;

дослідницька здатність;

діагностична здатність;

інформаційно-комп’ютерна
компетенція.

здатність застосовувати знання 
фундаментальних наук

здатність застосовувати 
загальнонауковий 

методологічний апарат

здатність використовувати 
базові знання з управління 

та адміністрування

здатність використовувати 
знання в галузі інформатики, 

інформаційних та 
комунікаційних технологій

Здатність до проведення
наукових досліджень

З здатність до врахування та 

застосування основних економічних 

і природничих законів



•Теоретичні засади 
дослідження загроз 
економічній 
безпеці

• Механізм та система 
забезпечення  

• економічної безпеки 
держави

• Системи забезпечення 
функціональних елементів 
економічної безпеки держави

• Інвестиційно-
інноваційна складова 
економічної безпеки

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Лекційні  
блоки:

•Механізми забезпечення 
фінансової безпеки 
держави

• Поняття,  предмет, 
об’єкти  та  суб’єкти 
економічної  
безпеки держави

• Тіньова економіка та 
економічна злочинність як 
одні з найбільш небезпечних 
загроз економічній безпеці 
держави

• Математичні методи та моделі 
дослідження проблем економічної 
безпеки держави



• Лекційний матеріал

• Дистанційний курс

•Методичні вказівки
для практичних занять, 

самостійної роботи, 
поточного і 

підсумкового контролю 
знань здобувачів вищої

освіти

• Дистанційний курс з навчальної дисципліни 
«Економічна безпека держави» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=655

•Робоча програма  
навчальної дисципліни

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=655


Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення

к.е.н., доц. Чуй Ірина Романівна

персональна сторінка:

http://www.lute.lviv.ua/personal/kaf
edri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-

irina-romanivna/

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/



