
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 48 12 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 16 6 

  практичні заняття, год.   

 лабораторні заняття, год   

семінарські заняття, год 32 6 

Усього годин самостійної роботи 42 78 

Вид семестрового контролю залік залік 

*Примітка. Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання –40 % 

для заочної форми навчання – 13% 

 

2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1.Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предмет: діяльність особистості, суспільства і держави по захисту їхніх інтересів від 

внутрішніх і зовнішніх загроз як в економічній сфері в цілому, так і в окремих галузях 

господарства, її складових; концептуальні основи; загальні закономірності; принципи і 

основні напрями забезпечення економічної безпеки. 

Мета: засвоєння знань із забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної 

таємниці та організація ефективної безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, 

а також комерційних інтересів, вивчити рівень економічної безпеки, дослідити фактори 

впливу на нього, а також розробити та обґрунтувати механізм його забезпечення.  

Завдання: вивчення новітніх методів і засобів 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, основні напрями забезпечення безпеки. 

2.2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни бакалаври повинні: 

а) знати:  
▪ сутність та систему економічної безпеки;  

▪ види економічної безпеки, принципи;  

▪ забезпечення національних інтересів; 

▪ внутрішні і зовнішні загрози; 

▪ систематизацію і методи оцінки загроз; 

▪ систему індикаторів економічної безпеки; 

▪ порогові значення індикаторів та їх обґрунтування 

▪ заходи та механізми забезпечення економічної безпеки країни; 

 основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки  

б) уміти:  
 самостійно діагностувати рівень економічної безпеки; 

  проводити аналіз і обґрунтовувати висновки про рівень економічної безпеки 

підприємства; 

 визначати способи захисту комерційної таємниці;. 

 визначати критерії оцінки соціально-економічної ситуації; 

 виявляти внутрішні і зовнішні загрози та вміти оцінити їх; 

  виявляти основні напрямки підвищення надійності і результативності системи 

забезпечення національних інтересів в економіці країни. 



 

Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів 

Кількість годин 

денна форма навчання (ДФН) заочна форма навчання (ЗФН) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Теоретичні основи економічної безпеки держави 

Тема 1. Економічна 

безпека: сутність, 

чинники, критерії. 

10 2 4   4 10 1 1   8 

Тема 2. Теоретичні 

основи економічної 

безпеки держави. 

10 2 4   4 10 1 1   8 

Тема 3. Практичне 

забезпечення 

економічної безпеки 

держави. 

10 2 4   4 10 1 1   8 

Тема 4. Міжнародна 

економічна безпека 

та економічна 

безпека держави. 

15 2 4   9 15 1 1   13 

Всього за розділом 45 8 16   21 45 4 4   37 

Розділ 2. Міжнародна економічна безпека та економічна безпека держави 

Тема 5. Концепція 

(основи політики) 

національної 

безпеки України. 

15 2 4   9 15 1 1   13 

Тема 6. Поняття 

економічної безпеки 

підприємництва. 

10 2 4   4 10 1 1   8 

Тема 7. Правовий 

захист комерційної 

таємниці. 

10 2 4   4 10     10 

Тема 8. Система 

захисту 

підприємства. 

10 2 4   4 10     10 

Всього за розділом 45 8 16   21 45 2 2   41 

Усього годин 90 16 32   42 90 6 6   78 

 

3.2. Лекційні заняття 

№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

Розділ 1. Теоретичні основи економічної безпеки держави 

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

Генезис економічної безпеки. Зміст економічної безпеки. 

Характерні особливості економічної безпеки .Об’єкт, предмет 

навчальної дисципліни. 

2 1 

2 Тема 2. Теоретичні основи економічної безпеки держави. 2 1 



Предмет державної діяльності в галузі економічної безпеки. 

Елементи економічної безпеки держави. Основні складові 

економічної безпеки держави. Фінансова безпека. Інноваційно-

технологічна безпека. Енергетична безпека. Продовольча безпека. 

Зовнішньоекономічна безпека. 

3 Тема 3. Практичне забезпечення економічної безпеки 

держави. 
Кількісна оцінка економічної безпеки держави. Методи визначення 

інтегральної оцінки рівня економічної безпеки держави. 

Моделювання залежностей між показниками-індикаторами 

економічної безпеки України. Національні економічні інтереси та 

економічна безпека. Сутність національних економічних інтересів. 

Структура та класифікація національних економічних інтересів. 

Реалізація національних економічних інтересів та економічна 

безпека.  

2 1 

4 Тема 4. Міжнародна економічна безпека та економічна 

безпека держави. 
Забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізацій них 

процесів. Сутність глобалізацій них процесів. Аналіз сучасного 

стану процесів інтеграції та глобалізації в Україні. Пріоритети 

інтеграції та стратегічні цілі інтеграції України. 

2 1 

Розділ 2. Міжнародна економічна безпека та економічна безпека держави 

5 Тема 5. Концепція (основи політики) національної безпеки 

України. 
Стратегія економічної безпеки. Національні економічні інтереси 

України та їх значення при створення системи економічної безпеки 

держави. Система забезпечення економічної безпеки країни. 

Сутність та функції системи забезпечення економічної безпеки. 

Основні підсистеми забезпечення економічної безпеки. 

2 1 

6 Тема 6. 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. 

2 1 

7 Тема 7. 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. 

2  

8 Тема 8. 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. 

2  

Усього  годин 16 6 

 



 

 

 

3.3. Практичні (лабораторні, семінарські) заняття 

№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

ДФН ЗФН 

Розділ 1. Теоретичні основи економічної безпеки держави 

1 Тема 1. Економічна безпека: сутність, чинники, критерії. 
Зміст економічної безпеки. Характерні особливості 

економічної безпеки. Предмет навчальної дисципліни  

«Економічна безпека». Основні принципи та критерії 

забезпечення економічної безпеки. Об’єкти та суб’єкти 

економічної безпеки. 

4 1 

2 Тема 2. Теоретичні основи економічної безпеки держави. 
Основні принципи та критерії забезпечення економічної 

безпеки. Види економічної безпеки.. Суб’єкти економічної 

безпеки.  

4 1 

3 Тема 3. Практичне забезпечення економічної безпеки 

держави. 
Грошово-кредитна політика та економічна безпека. Сутність 

грошово-кредитної політики. Етапи реалізації грошово-

кредитної політики. Грошово-кредитна безпека. Валютна 

безпека. Вплив валютних проблем на фінансову безпеку 

країни. Поняття валютної безпеки. Її індикатори та загрози. 

Стан валютної безпеки в Україні та шляхи її підвищення. 

4 1 

4 Тема 4. Міжнародна економічна безпека та економічна 

безпека держави. 
Сутність та оцінка рівня міжнародної фінансової безпеки 

держави. Сутність міжнародної фінансової безпеки держави. 

Оцінка рівня фінансової безпеки держави. Проблеми 

бюджетної, податкової та боргової безпеки. Бюджетна безпека. 

Податкова безпека. Вплив державних боргів на фінансову 

безпеку. 

4 1 

Розділ 2. Міжнародна економічна безпека та економічна безпека держави 

5 Тема 5. Концепція (основи політики) національної безпеки 

України. 
Інституційні засади забезпечення економічної безпеки. 

Сутність інституту та інституціонального середовища. 

Інституційні пріоритети забезпечення економічної безпеки. 

4 1 

6 Тема 6. Поняття економічної безпеки підприємництва. 
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. 

4 1 

7 Тема 7. Правовий захист комерційної таємниці. 
Правове регулювання порядку збереження комерційної 

таємниці при укладанні господарських договорів, веденні 

ділових переговорів. Перевірка ділових 

4  



партнерів.Відповідальність за порушення законодавства про 

комерційну таємницю. 

8 Тема 8. Система захисту підприємства. 
Комплексна система заходів захисту підприємництва. Основні 

завдання щодо захисту підприємництва. Системи заходів 

забезпечення безпеки. Організація захисту об’єктів 

підприємництва. Програма захисту комерційної таємниці 

підприємства. 

4  

 Усього  годин 32 6 

 

3.4. Самостійна робота 

№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

ДФН ЗФН 

Розділ 1. Теоретичні основи економічної безпеки держави 

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

Теоретичні засади економічної безпеки. Сутність і значення 

безпеки.Сутність і зміст економічної безпеки.Критерії і 

показники економічної безпеки.Система економічної безпеки. 

4 8 

2 Тема 2. Теоретичні основи економічної безпеки держави. 
Тіньова економіка як форма загрози економічній безпеці. 

Економічний зміст тіньової економіки.Структура тіньової 

діяльності.Основні принципи поширення тіньової 

економіки.Наслідки тіньової економіки. 

4 8 

3 Тема 3. Практичне забезпечення економічної безпеки 

держави. 
Корупція як форма загрози економічній безпеці. Сутність та 

механізми виникнення та розповсюдження корупції. 

Аспектикорупції.Зміст, види, способи, форми і наслідки 

корупції. 

4 8 

4 Тема 4. Міжнародна економічна безпека та економічна 

безпека держави. 
Недобросовісна конкуренція як форма загрози економічній 

безпеці. Поняття і суть недобросовісної конкуренції. 

Недобросовісна конкуренція у відповідності до Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції».Захист 

від недобросовісної конкуренції. 

9 13 

Розділ 2. Міжнародна економічна безпека та економічна безпека держави 

5 Тема 5. Концепція (основи політики) національної безпеки 

України. 
Економічні злочини як форма загрози економічній безпеці. 

Сутність і зміст економічної небезпеки, економічного 

правопорушення та економічного злочину.Обєкти та види 

економічних злочинів.Суб’єкти економічного злочину і 

організаційні форми їх діяльності.  

9 13 

6 Тема 6. Поняття економічної безпеки підприємництва. 
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. 

4 8 

7 Тема 7. Правовий захист комерційної таємниці. 4 10 



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). 

8 Тема 8. Система захисту підприємства. 
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. 
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3. Індивідуальні завдання 

Виконуються за бажанням студентів з метою покращення балу поточного контролю на 

основі написання рефератів: 

1. Зміст економічної безпеки.  

2. Основні принципи та критерії забезпечення економічної безпеки.  

3. Види економічної безпеки.  

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

5. Предмет державної діяльності в галузі економічної безпеки.  

6. Елементи економічної безпеки держави.  

7. Основні складові економічної безпеки держави.  

8. Загрози економічній безпеці та її індикатори.  

9. Загрози економічній безпеці держави.   

10. Кількісна оцінка економічної безпеки держави.  

11. Національні економічні інтереси та економічна безпека.  

12. Сутність національних економічних інтересів. Структура та класифікація 

національних економічних інтересів.  

13. Реалізація національних економічних інтересів та економічна безпека.  

14. Сутність та оцінка рівня фінансової безпеки держави.  

15. Проблеми бюджетної, податкової та боргової безпеки.  

16. Поняття валютної безпеки. Її індикатори та загрози. Стан валютної безпеки в 

Україні та шляхи її підвищення. 

17. Стратегія економічної безпеки.  

18. Національні економічні інтереси України та їх значення при створення системи 

економічної безпеки держави. 

19. Система забезпечення економічної безпеки країни.  

20. Система економічної безпеки підприємства та її методологічні засади.  

21. Політика і стратегія економічної безпеки підприємства.  

22. Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва.  

23. Моніторинг економічної безпеки підприємництва.  

24. Напрями посилення конкурентоспроможності як цільової функції економічної 

безпеки підприємництва.  

25. Організаційно-економічні заходи, спрямовані на зміцнення економічної безпеки 

підприємницької діяльності. 

26. Податкова політика держави як чинник впливу на економічну безпеку 

підприємництва.  

27. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні.  

28. Правове регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном.  

29. Поняття та ознаки комерційної таємниці.  

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



31. Система правового захисту комерційної таємниці підприємства, її елементи та 

складові. 

32. Юридичне закріплення права підприємства на комерційну таємницю. 

33. Визначення відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства. 

34. Допуск та доступ до комерційної таємниці. 

35. Правове регулювання порядку збереження комерційної таємниці при укладанні 

господарських договорів, веденні ділових переговорів.  

36. Перевірка ділових партнерів. 

37. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю. 

38. Економічна розвідка як фактор у конкурентній боротьбі. 

39. Організація та ефективність економічної розвідки. 

40. Методи шпигунства (методи збирання інформації).  

41. Дані про ділових партнерів та конкурентів. 

42. Технічні засоби збирання інформації. 

43. Загальні положення і класифікація заходів захисту. 

44. Проблеми захисту підприємницької діяльності та організація захисту в 

розвинутих країнах. 

45. Завдання забезпечення захисту підприємництва в Україні. 

46. Служба економічної безпеки підприємства. 

47. Способи захисту від економічного шпигунства. 

48. Комплексна система заходів захисту підприємництва.  

49. Програма захисту комерційної таємниці підприємства. 

50. Технічні засоби захисту бізнесу. 

5. Методи навчання 

Вивчення дисципліни проводиться за допомогою наступних методів: 

 викладання лекційного матеріалу; 

 пояснення ключових положень на практичних заняттях; 

 використання тестів  

 практичні завдання у вигляді різних ситуацій; 

 самостійна робота студентів. 

Основними видами занять згідно з навчальним планом є: 

 лекції; 

 практичні заняття; 

 самостійна робота студентів. 

6. Методи контролю 

Система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни. Форми 

проведення поточного контролю рівня знань студентів впродовж семестру: 

 усна співбесіда; 

 експрес-контроль (тестовий); 

 дискусія під час виконання практичних завдань; 

 консультація з метою контролю. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 

конкретних цілей теми. За поточну навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-

ти бальною шкалою. Оцінювання самостійної роботи студентів проводиться під час поточного 

контролю теми на відповідному аудиторному занятті. 

Підсумковий контроль проводиться за 100-бальною шкалою, з якою є узгодженими 

національна шкала і шкала ЕСТS. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Критерії оцінювання студентів денної форми здобуття освіти 
Поточний контроль проводиться викладачемпід час аудиторних занять. 

Основнезавдання поточного контролю – перевіркарівняпідготовкистудентів до 



виконанняконкретноїнавчальноїроботи, діагностикарівнясформованостікомпетенції з метою 

йогопідвищення.  

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та 

студентами у процесі навчання, управління освітнім процесом.  

Інформація, отримана в процесі поточного контролю, використовується як викладачем 

(для коригуванняметодів і засобівнавчання), так і студентами (для самоаналізу та самооцінки 

своєї освітньої діяльності). 

Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування, письмового експрес-

контролю, контрольних робіт, комп’ютерного тестування, виступів студентів при обговоренні 

питань на практичних (семінарських) заняттяхтощо. 

Всі види поточних контрольних заходів оцінюються за національною шкалою, входять в 

обчислення середнього арифметичного значення (САЗ). 

Розподіл балів для дисципліни, якізавершуються  Заліком. 

100 (ПК) = 100, 

де: 100 (ПК) – 100 максимальна кількістьбалів з поточного контролю, які може набрати 

студент за семестр. 

САЗ20
5

САЗ100
 ПК 




 
За підсумками семестрового контролю в заліковувідомістьстудентові у графі «за 

національною шкалою» виставляєтьсяоцінка «зараховано» або «не зараховано». 

Присутність студента при виставлянніпідсумковоїоцінки не обов’язкова, якщо ним 

виконанніусіпередбаченнівидиробіт. 

Переведення підсумкових рейтингових оцінок з дисципліни, виражених у балах за 100-

бальною шкалою, у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно 

до таблиці і заноситься у додаток до диплому фахівця. Результати поточного контролю 

оцінюються за чотирибальною («2», «3», «4», «5») шкалою.  

Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок заохочувальних або 

штрафних балів: студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру, додається 1 

бал; студентам, які мають пропуски занять без поважних причин більше 20% від кількості 

аудиторних годин, віднімається 1 бал; за участь в університетських студентських олімпіадах, 

наукових конференціях – додається 1 бал, на міжвузівському рівні – додаються 2 бали тощо за 

рішенням кафедри.  

 

Таблиця 7.1. Критерії оцінювання знань студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

«5» (відмінно) В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає. Глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Має стійкі системні 

знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності; 

вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для 

поповнення власних знань та розв’язування задач. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

«4» (добре) Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає. В основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини тааргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки, використовує електронні 

засоби для пошуку потрібної інформації. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

«3» (задовільно) Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає. 



Недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи прицьому суттєві неточності, має стійкі 

навички виконання основних дій з опрацювання даних на 

комп'ютері. Правильно вирішив меншість тестових завдань. 

«2»(незадовільно) Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань тапрактичних завдань. Не 

вирішив тестових завдань.  

 

За підсумками семестрового контролю в заліковувідомістьстудентові у графі «за 

національною шкалою» виставляєтьсяоцінка «зараховано» або «не зараховано». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка за національною шкалою 

За 

шкалоюE

CTS 

Екзамен, Залік  

90 – 100 відмінно 

Зараховано 

А 

82-89 
добре 

В 

74-81 С 

64-73 
задовільно 

D 

60-63 Е 

35-59 
Незадовільно (не зараховано) 

з можливістю повторного складання 
FX 

0-34 
Незадовільно (не зараховано) 

з обов’язковимповторнимвивченнямдисципліни 
F 

 

Присутність студента при виставлянніпідсумковоїоцінки не обов’язкова, якщо ним 

виконанніусіпередбаченнівидиробіт. 

Переведенняпідсумковихрейтинговихоцінок з дисципліни, виражениху балах за 100-

бальною шкалою, у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюєтьсявідповідно 

до таблиці і заноситься у додаток до диплому фахівця. 

 

Критерії оцінювання студентів заочної форми навчання 

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та підсумкового 

контролю (екзаменаційного, залікового контролів та державної атестації). Максимальна 

кількість балів за кожний заліковий кредит з навчальної дисципліни, яку може отримати 

студент впродовж семестру, становить 100. 

У зв’язку з тим, що для студентів заочної форми навчання співвідношення обсягу 

годин, відведених на аудиторні заняття та самостійну роботу, має значні відмінності від 

денної форми (для кожної дисципліни визначається навчальною та робочою програмами), 

відповідно є відмінності у розподілі балів для дисциплін та критеріїв оцінювання. 

Розподілбалів для дисципліни є таким: 

 

30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100 

 

30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати студент 

під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії.  

70 (ТСР)– бализа виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний період за 

програмою курсу.  

 

4. Навчально-методичне забезпечення 



1. Кушнір Л.П. Методичні рекомендації до виконання семінарських (практичних) занять з 

дисципліни «Економічна безпека» студентами освітньої програми «Менеджмент». Львів: 

ЛНУВМБ ім. С.З.Гжицького, 2021. 42 с. 

2. Кушнір Л.П. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни 

«Економічна безпека» студентами освітньої програми «Менеджмент». Львів: ЛНУВМБ ім. 

С.З.Гжицького, 2021. 34 с. 

10. Рекомендована література 

Базова : 

1. Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / В. 

Базилевич, І. Мазур // Економіка України. 2014. № 8. С. 36-44.  

2. Барановський О.І. Фінансовабезпека в Україні (методологіяоцінки та 

механізмизабезпечення) / О.І. Барановський. – К.: Національнийторговельно–

економічнийуніверситет, 2021. 759 с. 

3. Бендасюк О.О. Соціальні аспекти економічної безпеки України. Регіональна 

економіка. 2017. № 3. С 70-78. 

4. Богуш В.М. Інформаційна безпека держави: навч. посіб. / В.М. Богуш, О.К. Юдін. 

К.: «МК-Прес», 2015. 432 с. 

5. Буквич А.В. Економічна безпека країни: теоретичні підходи до аналізу // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2000. Вип. 16: Міжнародні 

відносини.  С. 46-50. 

6. Говорушко Т. ЕкономічнабезпекаУкраїни // Економіка. Фінанси. Право. 2000. № 12. 

С. 3-5. 

7. Донець Л.І., Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства: навч. посібник.  К.: 

Центр учбової літератури, 2018.  240 с. 

8. Економічна безпека: [навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія]. К. :Знання, 2009.  647 с. 

9. Економічна безпека: навч. посіб. / В.І. Франчук, Л.В. Герасименко, В.О. Гончарова, 

З.Б. Живко/ за ред. В.І. Франчука. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 284 с. 

10. Куркін М.В., Понікаров В.Д., Назаренко Д.В. Контроль та захист економічної 

безпеки діяльності підприємств: навч. пос.  Х.: ФОП Павленко О.Г. ВД «ІНЖЕК», 2010 

11. Малик Я.Й. Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники: навч. 

посіб. / Я.Й. Малик, С.Д. Гелей, М.Д. Лесечко та ін. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2002. 256 с. 

12. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави: навч. посіб. / А.І. Сухоруков, Л.Д. 

Ладюк. К.: Центр учб. лі-ри, 2020. 241 с. 

Допоміжна : 

1. Конституція України // Закони України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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