
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Інститут економіки та фінансів 

Вибіркова дисципліна 

кафедри фінансів, кредиту та страхування 

Фінансово-економічна безпека 

підприємства 



 Предметом вивчення дисципліни є 

Мета вивчення дисципліни 

 
ознайомлення студентів з основами управління фінансово-
економічною безпекою підприємства і спрямування їх на 

оволодіння знаннями і вміннями щодо її забезпечення 

Фінансово-економічна безпека 
підприємства 

Обсяг – 4 кредити,   

120 годин, в т.ч.   

лекцій  – 20 год., 
практичні та семінарські 
заняття –  20 год., 
самостійна  робота –  80 
год. 

Період навчання −  
2 курс 
магістратури,  

3 семестр 

Підсумкова 
форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 
Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, 
здатність приймати 

обґрунтовані рішення 
 

Здатність до адаптації та дій в 
нових ситуаціях, генерування 
нових ідей (креативність) та 

знань. 
 

Навички здійснення безпечної 
діяльності; 

 
Здатність визначати науково-

дослідні задачі, збирати 
необхідну для їх вирішення 

інформацію, аналізувати її та 
формулювати висновки; 

 
Демонструвати знання 

наукових засад і розуміння 
практичних аспектів 

підвищення ефективності 
маркетингової діяльності 

Знання щодо 
економічного змісту 

фінансово-економічної 
безпеки підприємства; 

 

Знання щодо побудови 
системи фінансово-

економічної безпеки; 
 

Розуміння факторів та 
джерел загроз безпеці; 

 

Знання щодо методів  
оцінки  фінансово-

економічної  безпеки; 
 

Вміння реалізувати 
механізми, пріоритети та 

засоби забезпечення 
фінансово-економічної 
безпеки підприємства 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  
блоки: 

•Фінансова безпека 
підприємства 

 

• Інтелектуально-
кадрова та 
продуктова безпека 

 

•Техніко-технологічна 
та інституційно-
правова безпека 

 

• Інформаційна та 
силова безпека 

 

•Фінансово-
економічна розвідка 

 

•Організаційно-
економічний 
механізм 
забезпечення ФЕБП 

•Поняття, предмет, 
об’єкти та суб’єкти 
фінансово-
економічної безпеки 
підприємства (ФЕБП) 

 

•ФБП як система та її 
місце в системі 
безпеки держави 

 

•Фінансово-
економічна безпека 
підприємництва 

 

•Методологія 
оцінки, критерії та  
показники  
фінансово-
економічної  безпеки 
підприємства 



• Лекційний матеріал 

• Дитанційний курс 

•Методичні вказівки та 
завдання для 
семінарських, 

практичних занять, 
поточного та 
підсумкового 

контролю знань і вмінь 
здобувачів вищої 

освіти 

• Методичні рекомендації і 
завдання для 

виконання самостійної 
роботи 

•Силабус 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

Доктор 
економічних наук, 

професор 
Васильців Тарас 

Григорович 



Ми чекаємо на вас!  


