
Силабус дисципліни 
Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінанасово-

економічної безпеки, 3 кредити ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладача 

Пивоваров Михайло Григорович, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри «Фінанси та економічна безпека», (056) 373-15-74, 
mg.pivovarov@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
Для магістрів – 2 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Студентам Економіко-гуманітарного факультету 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної діяльності. Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність 
спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
Результати навчання. На рівні знання впорядковувати найбільш передові 
концептуальні та науково-методологічні засади в управлінні фінансово-
економічною безпекою на різних рівнях. Здатність використовувати теоретичні 
знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів 
фінансово-економічних досліджень. Вміти дискутувати з науковою спільнотою 
з питань професійної діяльності. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням 
фінансово-економічної безпеки», «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки» 

Основні теми дисципліни 

16 годин лекцій та 16 годин практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Наука як система знань, Тема 2. Форми організації та управління 
наукою, Тема 3. Наука в системі вищої освіти, Тема 4. Методологія та методика 
наукового дослідження фахівців з фінансово-економічної діяльності, Тема 5. 
Соціологічні методи наукових досліджень, Тема 6. Стадії науково-
дослідницького процесу фахівців з фінансово-економічної безпеки, Тема 7. 
Інформаційне забезпечення наукових досліджень, Тема 8. Оформлення 
науково-дослідної роботи фахівців з фінансово-економічної безпеки 

Практичні заняття: 
Семінарське заняття 1. Наука як система знань, Семінарське заняття 2. Форми 
організації та управління наукою, Семінарське заняття 3. Наукові та науково-
педагогічні кадри в сфері фінансово-економічної безпеки, Семінарське заняття 
4. Методологія та методика наукового дослідження фахівців з фінансово-
економічної діяльності, Семінарське заняття 5. Соціологічні методи наукових 
досліджень, Семінарське заняття 6. Стадії науково-дослідницького процесу 
фахівців з фінансово-економічної безпеки, Семінарське заняття 7. Інформаційне 
забезпечення наукових досліджень, Семінарське заняття 8. Оформлення 
науково-дослідної роботи фахівців з фінансово-економічної безпеки 

Мова викладання Українська 
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