
1. Назва  модуля: Наукове  та  методичне  забезпечення  діяльності
фахівців з фінансово-економічної безпеки

2. Код модуля: ФОЕБ_8_ПП.05_1
3. Тип модуля: обов’язковий.
4. Семестр: 1.
5. Обсяг  модуля: загальна  кількість  годин –  90 (кредитів  ЄКТС – 3);

аудиторні години – 30 (лекцій – 14, практичних занять – 16).
6. Лектор: Бондарук таїса Григорівна – доктор економічних наук, 

професор
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: суть та основні завдання наукового та методичного забезпечення діяльності
фахівців  з  фінансово-економічної  безпеки;  основи  методології  наукових
досліджень;  методи здійснення загального  контролю за  діяльністю підприємств,
установ, організацій та їх структурних підрозділів щодо забезпечення економічної
безпеки;

вміти: порівнювати різні концепції  наукового та методичного забезпечення
діяльності  фахівців  з  фінансово-економічної  безпеки;  застосовувати  практичні
положення  наукового  та  методичного  забезпечення  для  фахівців  з  фінансово-
економічної безпеки.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– кореквізити: менеджмент.
10. Зміст модуля: 

Наука й наукові дослідження в сучасному світі. Методологія наукових досліджень у
галузі  фінансово-економічної  безпеки.  Сучасні  наукові  дослідження  у  галузі
інформаційної  безпеки  суб’єкта  господарювання  як  фактора  забезпечення  його
розвитку.  Сучасні  наукові  підходи  щодо  забезпечення  безпеки  діяльності
персоналу  підприємства,  установи,  організації.  Сучасні  наукові  дослідження  у
галузі забезпечення економічної безпеки підприємств, установ, організацій. Сучасні
наукові  дослідження  у  галузі  забезпечення  фінансової  безпеки  підприємств,
установ, організацій.
 11. Рекомендована література: 

1. Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці: Навч. посіб. /
В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. — К. : Знання, 2013. — 255 с.

1. Грицуленко  С.І.  Методика  викладання  економічних  дисциплін:
навч.посіб. / С.І. Грицуленко, Н.Ю. Потапова-Сінько, К.М. Гарбера. – Одеса: ОНАЗ
ім. О.С. Попова, 2012 – 224 с.

2. Корягін М.В. Основи  наукових досліджень: Навч.  посіб. /  М.В.  Корягін,
М.Г. Чік. — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. — 242 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання: 
–  Поточний контроль (70%) – усне опитування,  тестування,  індивідуальне
навчально-дослідне завдання;
– Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові
завдання).
14. Мова навчання: українська.


