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Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни Фінансово-економічна безпека підприємства 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) 

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування” 

Спеціальність: 071 “Облік і оподаткування” 

Освітньо-професійна програма: “Облік і оподаткування” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/index.php?categoryid=78 

Рік навчання: 2; Семестр: 3. 

Дні занять: (зазначається день тижня, пара за розкладом, аудиторія, корпус)  
Консультації: (зазначається день тижня, години, аудиторія, корпус)  
Назва кафедри: кафедра фінансів, кредиту та страхування 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач (і) 
д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, кредиту та 

страхування Васильців Тарас Григорович 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача (ів): 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/vasilciv-taras-
grigorovich/ 

Контактна інформація tgvas77@ukr.net 

 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Фінансово-економічна безпека підприємства є дисципліною вибіркової 

складової навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців 

обліку і оподаткування. Студенти отримують теоретичні знання з поняття та системи фінансово-

економічної безпеки підприємства, її складових, методики аналізування стану та рівня фінансово-

економічної безпеки підприємства, методичного інструментарію управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства.  

Пререквізити: мікроекономіка, фінанси підприємств, економіка підприємства, статистика. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, виконання 

науково-дослідних завдань та комплексних завдань розрахункового характеру. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної 

роботи студента 

4 120 7 13 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 80 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

  

 



2 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК01 – вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; 

ЗК04 – здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні; 

ЗК06 – здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 

СК01 – здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень; 

СК02 – здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту підприємства; 

СК03 – здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації податкових розрахунків; 

СК04 – здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту; 

СК05 – здатність використовувати міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності; 

СК07 – здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку; 
СК09 – здатність виконувати адміністративно-управлінські 
функції у сфері діяльності 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 
ПР01 – вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем; 
ПР04 – організовувати, моделювати, розвивати системи обліку і контролювати діяльність облікового 

персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання; 
ПР06 – визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, 

надавати консультації управлінського персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової 
інформації; 

ПР012 – обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю 
використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору із 
урахуванням стратегій розвитку бізнесу; 

ПР013 – знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики; 

ПР014 – обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних для обліку, аналізу, 
аудиту і оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації; 

ПР015 – застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику; 

ПР016 – здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань 
державною та іноземною мовами; 

ПР018 – дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з 
членами колективу, споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 
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Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Поняття, предмет, об’єкти та суб’єкти 

ФЕБП 

Формування компетентностей: ЗК 1, СК 1-2,  

Результати навчання: ПРН 1, 4 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5-8, 13, 15, 16 

Завдання для СРС: 

1. Сутнісна характеристика поняття ФЕБП.  

2. Предмет діяльності у сфері забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства.  

3. Об’єкти фінансово-економічної безпеки 

підприємства.  

4. Суб’єкти фінансово-економічної безпеки 

підприємства.  

5. Поняття стратегії безпеки підприємства. 

6. Необхідність та підходи до побудови служби 

фінансово-економічної безпеки на підприємстві. 

1-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

1-ий за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 
1,0 

1-ий за розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

1,0 

Тема 2. ФЕБП як система та її місце в системі 

фінансово-економічної безпеки держави 

Формування компетентностей: ЗК 1, СК 3 

Результати навчання: ПРН 6 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5-8, 15, 16 

Завдання для СРС: 

1. Система національної безпеки та фінансово-

економічна безпека держави.  

2. Система фінансово-економічної безпеки 

підприємства.  

3. Сукупність структурних складових фінансово-

економічної безпеки підприємства.  

4. Методологічні положення системного підходу 

до забезпечення безпеки підприємства. 

5. Досвід зарубіжних держав у забезпеченні 

фінансово-економічної безпеки на різних рівнях 

ієрархії управління економікою. 

1,2-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

1,2-ий за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 
1,0 

1,2-ий за розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

1,0 

Тема 3. Фінансово-економічна безпека 

підприємництва, фактори та джерела загроз 

Формування компетентностей: ЗК 4, СК 4,  

СК 5 

2-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

2-ий за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 
1,0 
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Результати навчання: ПРН 12-13 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5-8,  15, 16, 17, 21 

Завдання для СРС: 

1. Поняття фінансово-економічної безпеки 

підприємництва.  

2. Ризики і джерела загроз фінансово-

економічній безпеці підприємництва.  

3. Загальна характеристика фінансово-

економічної безпеки підприємництва в Україні.  

4. Державна політика забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємництва.  

5. Стратегічні пріоритети розвитку системи 

фінансово-економічної безпеки підприємництва.  

6. Особливості забезпечення фінансово-

економічної безпеки у різних секторах 

підприємництва та видах фінансово-економічної 

діяльності. 

2-ий за розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

розв’язок практичних завдань 

1,0 

Тема 1-3 1-2-ий   КР 1 
Письмова робота рубіжного 

контролю 
15 

Тема 4. Методологія оцінювання, критерії та 

показники ФЕБП 

Формування компетентностей: ЗК 4, СК 5 

Результати навчання: ПРН 13 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5-8, 15, 16 

Завдання для СРС: 

1. Методичні підходи до оцінки рівня фінансово-

економічної безпеки підприємства. 

2. Методи оцінки фінансово-економічної 

безпеки на мікрорівні.  

3. Критерії та показники фінансово-економічної 

безпеки підприємства.  

4. Підходи до ранжування рівнів фінансово-

економічної безпеки підприємства. 

5. Особливості використання методів та 

індикаторів фінансово-економічної безпеки 

підприємства у різних секторах підприємництва 

та видах фінансово-економічної діяльності. 

3-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

3-ий за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 
1,0 

3-ий за розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

1,0 

Тема 5. Фінансова безпека підприємства 

Формування компетентностей: ЗК 4,  

СК 5 

Результати навчання: ПРН 14 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5-8, 15, 16 

3-4-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

3-4-ий за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 
1,0 

3-4-ий за розкладом 8 самостійна Самостійна робота з навчально- 1,0 
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Завдання для СРС: 

1. Характеристика фінансового структурного 

складника фінансово-економічної безпеки 

підприємства.  

2. Методологічні основи управління фінансовою 

безпекою підприємства. 

3.  Методика оцінки рівня фінансової безпеки 

суб’єкта господарювання.  

4. Стратегія зміцнення фінансової безпеки 

суб’єкта господарювання.  

5. Управління фінансовою рентабельністю 

підприємства. 

6. Управління формуванням фінансових ресурсів 

підприємства. 

7. Управління фінансовою стабільністю 

підприємства. 

8. Управління інноваційно-інвестиційною 

активністю та ефективністю інвестицій і 

інновацій. 

9. Управління фінансовими ризиками. 

10. Антикризове управління. 

методичною літературою, 

розв’язок практичних завдань 

Тема 6. Інтелектуально-кадровий та продуктовий 

складники ФЕБП 

Формування компетентностей: ЗК 6,  

СК 7 

Результати навчання: ПРН 15 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5-8, 15, 16, 18 

Завдання для СРС: 

1. Характеристика інтелектуально-кадрового та 

продуктового складників фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

2. Методика оцінки рівня інтелектуально-

кадрового та продуктового складників безпеки 

суб’єкта господарювання.  

3. Стратегія зміцнення інтелектуально-кадрового 

та продуктового складників безпеки суб’єкта 

господарювання. 

4.Рух персоналу та його вплив на інтелектуально-

кадрову безпеку підприємства.  

5.Соціальна безпека на мікрорівні.  

4-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

4-ий за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 
1,0 

4-ий за розкладом 10 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

розв’язок практичних завдань 

1,0 

Тема 4-6 2-ий   КР 2 
Письмова робота рубіжного 

контролю 
15 
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Тема 7. Техніко-технологічна та інституційно-

правова безпека підприємства 

Формування компетентностей: ЗК 6, СК 7 

Результати навчання: ПРН 16 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5-8, 15, 16, 21 

Завдання для СРС: 

1. Характеристика та засоби забезпечення 

техніко-технологічного складника фінансово-

економічної безпеки підприємства.  

2. Характеристика та засоби забезпечення 

інституційно-правового складника фінансово-

економічної безпеки підприємства.  

3. Правовий захист комерційної таємниці 

підприємства.  

4. Правове регулювання захисту комерційної 

таємниці за кордоном. 

5. Відомості, що складають комерційну 

таємницю на підприємстві. 

5-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

5-ий за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 
1,0 

5-ий за розкладом 10 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

1,0 

Тема 8. Інформаційний та силовий складники 

ФЕБП 

Формування компетентностей: ЗК 6, СК 9 

Результати навчання: ПРН 18 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5-8, 15, 16, 18, 23 

Завдання для СРС: 
1. Характеристика та засоби забезпечення 

інформаційного складника фінансово-

економічної безпеки підприємства.  

2. Характеристика та засоби забезпечення 

силової безпеки підприємства.  

3. Фінансово-економічна розвідка.  

4. Загрози інформаційній безпеці. Методи 

недопущення втрати інформації. 

5.Технічні засоби збору фінансово-економічної 

інформації. 
 

5-6-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

5-6-ий за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 
1,0 

5-6-ий за розкладом 10 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

1,0 

Тема 9. Організаційно-економічний механізм 

забезпечення ФЕБП 

Формування компетентностей: ЗК 6, СК 9 

Результати навчання: ПРН 18 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5-8, 12, 15, 16, 21 

Завдання для СРС: 

1. Загальні положення і класифікація заходів 

забезпечення безпеки підприємства.  

6-ий за розкладом 4 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

6-ий за розкладом 4 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 
1,0 

6-ий за розкладом 10 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

1,0 
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2. Організація заходів захисту об’єктів безпеки на 

мікрорівні.  

3.Механізми зміцнення фінансово-економічної 

безпеки підприємства.  

4.Проблеми захисту підприємницької діяльності в 

Україні та організація захисту в розвинених 

країнах.  

5.Методика оцінки ефективності витрат та 

діяльності служби фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 
 

Тема 7-9 6-ий   КР 3 
Письмова робота рубіжного 

контролю 
15 

Реферат 1-6-ий    

Самостійна робота з навчально-

науковою літературою, 

виконання реферату 

10 

Навчально-дослідне завдання аналітично-

пошукового характеру 
1-6-ий    

Виконання та обговорення 

навчально-дослідного завдання 
18 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу, передбачено виконання реферату та 

навчально-дослідного завдання розрахункового характеру. Головна мета підготовки реферату – набуття 

вмінь робити самостійні та правильні висновки на основі вивченої літератури, зібраного конкретного та 

фактичного матеріалу, викладати думки логічно, послідовно, систематизувати знання і повністю 

розкривати поставлену проблему. Вибір теми реферату здійснюється кожним студентом індивідуально.  

Тематика рефератів: 
1. Фінансово-економічна безпека підприємства: методи оцінювання та механізм забезпечення 

2. Стратегія зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємства 

3. Організаційно-економічний механізм посилення фінансово-економічної безпеки фінансово-

кредитних установ 

4. Удосконалення методики оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства 

5. Управління структурно-функціональними напрямами фінансово-економічної безпеки підприємства 

6. Управління системою забезпечення фінансової безпеки підприємства 

7. Управління інтелектуально-кадровим забезпеченням фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарювання 

8. Ефективність інституційного забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарювання 

9. Діагностика фінансово-економічної безпеки на різних рівнях управління 

10. Фінансові та маркетингові інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 

11. Інноваційні підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємства 

12. Діагностика банкрутства та антикризове управління підприємством 

13. Управління фінансово-економічними ризиками підприємства 

14. Напрями та методика впровадження моніторингу фінансово-економічної безпеки суб’єкта 

господарювання 

15. Організація фінансової розвідки в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарювання 

16. Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів фондового ринку 

17. Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів банківської сфери 

18. Система антикризового управління в системі фінансово-економічної безпеки підприємства 

19. Обґрунтування фінансових інструментів фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання 

20. Вибір оптимальної інноваційної стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства 

Навчально-дослідне завдання аналітично-пошукового характеру "Стан фінансово-економічної 

безпеки суб’єкта господарювання" виконується студентами у вигляді аналітичної записки за матеріалами 

фінансово-статистичного обліку самостійно обраного суб’єкта господарювання в обсязі 7-10 стор. 

Рекомендації до виконання навчально-дослідних завдань висвітлені у методичній розробці: 

Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємства. Тести, методичні вказівки та завдання для 

семінарських, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів за галузями занять 0305 

«Економіка та підприємництво», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 

29 «Міжнародні відносини» всіх форм навчання (з використанням програмного забезпечення). – Львів : 

Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 81 с. 

 

Технічне та програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійний проектор (для презентацій на лекційних заняттях), 

ноутбук ASUS, екран проекційний, персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, 

рубіжний контроль) та перевірки виконання завдань самостійної роботи, дошка аудиторна, трибуна, 

програмне забезпечення (текстовий редактор Word, табличний процесор MS Excel, презентаційна система 

Power Point, редактор Web-сторінок Front Page, браузер Internet Explorer, Adobe Reader 9 Outlook Express, 

WinRAR, та ін.). 

 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Ареф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. – К. : 

видавництво Європейського ун-ту, 2018. – 169 с.  

2. Васильців Т. Г. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: підручник / Варналій З.С., Васильців 

Т.Г., Лупак Р.Л. та ін. – Чернівці: Технодрук, 2020. – 458 с. 

3. Економічна безпека : Навчальний посібник / за заг. ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2018. – 647 с.  

4. Живко З. Б. Методологія управління економічною безпекою підприємства : Монографія / З. Б. Живко. 
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– Львів: Ліга-Прес, 2018. – 474 с. 

5. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : Навчальний посібник / Т. М. Іванюта, А. О. 

Заїчковський. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 256 с.  

6. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство :  моногр. / за ред. Валерія 

Михайловича Геєця. – Х. : Інжек, 2016. – 240 с. 

7. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / за заг. ред. А. О. Єпіфанова. – 

Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 295 с. 

 

Допоміжна література 

8. Васильців Т. Г. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС / Т. Г. 

Васильців, Р. Л. Лупак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. – 2018. – 

Вип. 5 (133). – С. 14-19. 

9. Гуменюк А. М. Стан та напрями реалізації державної структурної політики імпортозаміщення в 

Україні [Електронний ресурс] / А. М. Гуменюк, Р. Л. Лупак, С. А. Рудик // Глобальні та національні 

проблеми економіки : електрон. наук. фахове вид. – 2016. – Вип. 6. – Режим доступу : http://global-

national.in.ua/archive/6-2015/06_2016.pdf. 

10. Заярна Н. М. Реалії інтеграції економіки України у європейський економічний простір / Н. М. Заярна, 

Р. Л. Лупак, В. В. Голубка // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2018. – Вип. 56. 

– С. 33-38. 

11. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. 

Даниленко. – К. : Знання, 2012. – 406 c. 

12. Макуха С. М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації : монографія / С. 

М. Макуха. – Харків : Легас, 2018. – 352 с. 

13. Мельник Т. М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції : монографія / Т. М. 

Мельник. – К. : КНТЕУ, 2010. – 395 с. 

14. Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки : монографія / за ред. Васильціва Т. 

Г., Лупака Р. Л. – Львів : ННВК "АТБ", 2019. – 552 с. 

15. Назаренко О. А. Міжнародні договори в системі джерел конституційного права України : монографія 

/ О. А. Назаренко. – К. : КНЕУ, 2017. – 175 с. 

16. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : 

монографія / за ред. Васильціва Т. Г., Лупака Р. Л. – Львів : ННВК "АТБ", 2018. – 303 с. 

17. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Т. М. Циганкова, Л. П. Петрашко, Т. В. 

Кальченко. – К. : КНЕУ, 2011. – 488 с. 

18. Vasyltsiv T. Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import 

substitution policy in Ukraine / T. Vasyltsiv, R. Lupak, Y. Osadchuk // Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – № 

167 (9-10). – С. 13–17. 

19. Vasyltsiv T. Justification of strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine / T. 

Vasyltsiv, R. Lupak // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1 (175). – С. 52–60. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
20. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України: http://www.nbuv.gov.ua 

21. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України. - м. Львів, вул. Стефаника, 2. Тел.: 

274-43-72 http://www.lsl.lviv.ua 

22. Державна служба статистики України:  http://www.ukrstat.gov.ua 

23. Статистична служба Європейської комісії (Євростат): www.europa.eu.int 

24. Періодичні видання (журнали, тижневики): 

Актуальні проблеми економіки: http://eco-science.net/Arhive.html 

Економіка України: https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy 

Ефективна економіка: www.economy.nayka.com.ua 

Економіка, фінанси, право: efp.in.ua/arhiv-nomeriv 

Економіст: ua-ekonomist.com 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: http://zt.knteu.kiev.ua 

Мировая экономика и международные отношения: https://www.imemo.ru/jour/meimo 

Міжнародний туризм: http://intour.com.ua 

Підприємництво, господарство і право: pgp-journal.kiev.ua 

Фінанси України: fu.minfin.gov.ua 

Проблеми економіки: www.problecon.com 

Бізнес-Інформ: www.business-inform.net 

29. Збірники наукових праць ЛТЕУ: 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy/
http://www.problecon.com/
http://www.business-inform.net/
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Вісник ЛТЕУ (Економічні науки): http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-ekon 

Підприємництво і торгівля: http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-torg 

30. Сайти Інтернет: 

www.ft.com - Financial Times 

www.businessweek.com - Business Week 

www.economist.com - The Economist 

www.europe.eu.int - Європейський союз 

www.imf.org - Міжнародний валютний фонд 

www.worldbank.org - Світовий банк 

www.wto.org - Світова організація торгівлі 

www.portal.euromonitor.com - Євромонітор  

www.uncitral.org - Конференція ООН щодо права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)  

www.iccwbo.org - Міжнародна торговельна палата (МТП)  
 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При цьому 

оцінка знижується на 10 % (якщо заборгованість не була обумовлена поважними причинами); якщо 

заборгованість виникла з поважних причин (напр., хвороба студента) – зниження оцінки не проводиться. 

 Здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично - у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише 

під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

 Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане 

під час виконання завдання. 

 Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. 

 У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 

 Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 екзамен; 

 стандартизовані тести; 

 реферати; 

 навчально-дослідні завдання аналітично-пошукового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-torg/
http://www.ft.com/
http://www.businessweek.com/
http://www.economist.com/
http://www.europe.eu.int/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.iccwbo.org/
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Види контролю Види навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:  

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 1,0 бала 

Робота на семінарах, практичних заняттях, у 

т.ч.: 
 

- доповідь з презентацією за тематикою питань 

самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить 

від повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, якості 

презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 1,0 бала 

- захист реферату  максимум 10 балів 

- захист навчально-дослідного завдання аналітично-

пошукового характеру 
максимум 18 балів 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 
за кожну правильну відповідь 1,0 бала 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 15 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 15 балів 

Контрольна робота 3 максимальна оцінка – 15 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, виконання наукових досліджень 

тощо. 

до 10 балів (згідно з рішенням кафедри) 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного 

та рубіжного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань студентів та для підсумкового контролю 

подані у таблицях. 

 

Для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота 
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3 3 3 15 3 3 3 15 3 3 3 15 18 10 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми занять; КР1-КР 3 - порядковий номер контрольної роботи 
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні 

рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення 

дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів 

діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання 

при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних 

завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно 

включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, 

що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям 

питань, що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму 

матеріалу, передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє 

невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних 

завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, 

що викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, 

які він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також 

знання, набуті при самостійному поглибленому 

вивченні питань, що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає 

програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає 

окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є 

незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання 

при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних 

завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при 

вивченні дисципліни. 

Добре (В) 

74-81 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, 

що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій 

та вміє  застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає 

окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати 

правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. 

Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає 

характеристики основних положень, що мають визначальне значення при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних 

завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції 

щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в 

курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але 

допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за 

допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни. 

Задовільно (D) 
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60-63 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально 

допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з 

труднощами пояснює правила вирішення практичних/розрахункових завдань 

дисципліни. Виконання практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи 

та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни. 

Задовільно (Е) 

35-59 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що 

програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його 

відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни. 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0-34 
Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни. 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 

дисципліни (F) 
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