
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

НА КАФЕДРІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ (у т.ч. інноваційні, інтерактивні) 

Традиційними формами організації навчального процесу (видів 

навчальних занять) на кафедрі ФЕБ є: 

лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійні аудиторні та 

позааудиторні (індивідуальні) заняття, консультації; ознайомча та навчальна 

практика (стажування). 

Методи навчання, що використовуються НПП кафедри ФЕБ, 

реалізуються через систему прийомів і засобів навчальної діяльності.  

Зокрема, такими методами є словесні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення, 

інструктаж), наочні (демонстрація, ілюстрація) та практичні (практикуми, 

вправи, квести, у т.ч. поліцейські). 

У навчальному процесі, за характером логіки пізнання, використовуються 

аналітичний, дидактичний, індуктивний методи навчання. 

Проведення навчальних занять із елементами поліцейського квесту 

(створення викладачем проблемної ситуації) реалізує дослідницький та 

частково-пошуковий методи (включає здобувачів вищої світи у пошук шляхів, 

прийомів і засобів розв’язання пізнавального завдання, у т.ч. із використанням 

необхідних інформаційно-технічних засобів).  

Основою поліцейського квесту є ситуаційний метод, змістовну частину 

якого спрямовано на опанування здобувачами алгоритму дій, пов’язаного з 

реалізацією своїх службових завдань.  

Квест передбачає цілковите занурення у сюжетну лінію, що ґрунтується на 

змісті конкретних фабул службової діяльності й виконанні активних дій, 

спрямованих на досягнення певної мети та прийняття рішення на основі аналізу 

ситуації.  

Під час поліцейського квесту науково-педагогічний працівник вербалізує 

конкретне завдання у межах обраної здобувачами ситуації, чітко визначає 

бажаний результат роботи, серію запитань, на які потрібно дати відповіді, 

окреслює проблему, що потребує розв’язання, визначає позицію, яка має бути 

захищена, вказує на іншу діяльність, спрямовану на перероблення та надання 

результатів відповідно до зібраної інформації.  

Поліцейський квест охоплює сукупність способів і прийомів спільної 

узгодженої діяльності викладача й здобувачів, а також здобувачів між собою, у 

процесі якої вони досягають певного рівня оволодіння дисциплінами 

професійного спрямування. 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: 
 

Економіка підприємства 

Актуальність  дисципліни  зумовлена  тим,  що  в  умовах  інформатизації 

економіки,  підвищення  її динамічності,  змінюється  рівень 

значущості  ресурсів,  виникає  необхідність  у  пошуку  більш  раціональних 



форм  матеріально-технічного  постачання,  формування  виробничої 

програми,  тобто,  віднайдення  релевантних  шляхів  підвищення 

ефективності  господарювання.  Тому,  на  сьогодні,  знання  економічної 

природи  ресурсів, що використовуються  підприємствами,  перспективних 

форм  кооперування,  можливостей  інтеграції  виробництва  традиційних 

(друкованих)  і  новітніх  (інтернет  та  електронних)  форм інформаційної 

продукції є особливо важливими для ухвалення управлінських рішень для 

забезпечення стійкого розвитку окремих  підприємств,  галузей,  регіонів, 

держави. 

Метою курсу «Економіка підприємства» є опанування його теоретичних 

основ та набуття практичних навичок аналітичної роботи. Вивчаючи предмет, 

слід прагнути глибоко зрозуміти суть економічних явищ і процесів, їхні 

взаємозв’язки і взаємозалежності, вміти їх систематизувати і моделювати, 

визначати вплив чинників, оцінювати результати діяльності, виявляти резерви 

підвищення ефективності діяльності підприємства та розробляти заходи щодо їх 

реалізації. 

 

Основи економіки та підприємництва 

Набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, 

формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, 

навчання їх базовим методам пізнання економічних процесів, вмінню приймати 

обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх 

майбутньою практичною діяльністю. Отримання навичок раціональної 

економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, 

особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги 

праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; 

проведення аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків 

макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей 

держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей і пріоритетів економічної 

політики. 

В тематичному курсі розглядаються теоретичні основи підприємництва, 

організаційні форми підприємницької діяльності, особливості функціонування 

суб’єктів підприємництва; принципи та види підприємницької діяльності в 

умовах трансформації форм господарювання вітчизняних підприємств. 

Зазначені питання її регулювання та підтримки підприємництва в Україні 

Особлива увага приділяється висвітленню питань та механізму створення 

власної справи, фінансовому плануванню й використанню принципів 

менеджменту, оподаткуванню підприємницької діяльності. 

Теоретичний матеріал структурований у відповідності з логікою засвоєння 

студентами основних понять, економічних категорій, методів і засобів їх 

використання у практичній діяльності. 

 

Основи економічного аналізу 

Ринкові умови господарювання породжують спектр гострих соціально-

економічних проблем, вимагаючи нагальної розробки нових і вдосконалення вже 

існуючих систем, методів, методик, прийомів та інших засобів управління, 

спрямованих на підвищення його ефективності. Важливе значення при цьому 



належить економічному аналізу, з допомогою якого формується необхідна 

інформація для прийняття управлінських рішень. Саме аналітичне 

обґрунтування управлінських рішень сприяє отриманню суб'єктом 

господарювання максимально можливого економічного результату за умови 

оптимального використання всіх видів ресурсів. Особливо актуальною постає ця 

проблема в зв'язку з ростом дефіциту сировини, посиленням конкуренції, 

глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків. 

Ринкові умови господарювання зобов'язують економістів, бухгалтерів, 

аналітиків оволодівати сучасними методами економічного аналізу, адже саме 

кваліфіковані кадри можуть грамотно оцінити діяльність підприємства і 

розробити пропозиції необхідні для нормального його функціонування. Іншими 

словами вони повинні вказати, що треба зробити для зміцнення досягнень і 

позитивних тенденцій у роботі, а також для усунення недоліків і втрат. 
 

Фінансова звітність підприємств 

В економічному розвитку країни звітність відіграє значну роль, оскільки 

інформація звітності використовується як для економічного аналізу діяльності 

підприємства, так і для управління ним, для накопичення та узагальнення 

інформації в масштабах галузі економіки, видів діяльності, усього економічного 

механізму країни. Тому ринкова економіка висуває високі вимоги до 

формування та ефективності використання показників звітності суб’єктів 

господарювання, глибини економічного, фінансового та стратегічного аналізу і 

прогнозування їх подальшого розвитку. 

Метою складання звітності підприємств є надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове 

становище підприємства, результати діяльності, рух грошових коштів та інші 

показники його діяльності. У широкому розумінні користувачем інформації в 

системі є фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством 

порядку отримала право доступу до такої інформації. 

Адресат звітності – отримувачі звітності, тобто інститут якому подається 

звітність, це може бути Державна служба статистики; відповідне управління 

соціальних фондів; державні контролюючі органи (фіскальна служба, Державне 

казначейство, Державна контрольно-ревізійна служба); підрозділ підприємства 

(для внутрішньої звітності). 
 

Цілі, зміст навчання: формування здатності розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання у сфері протидії злочинності з розумінням природи і 

змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання 

різних суспільних відносин. 

 

Місця подальшої роботи випускників (де можуть працювати): 

підрозділи Національної поліції України, діяльність яких спрямована на 

протидію організованій злочинності, злочинності в органах влади, управління, 

місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та хабарництвом, захисту прав 

і свобод людини і громадянина та об’єктів права власності від протиправних 

посягань. 

 



ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Бази практики: підрозділи Національної поліції України, діяльність яких 

спрямована на протидію організованій злочинності, злочинності в органах влади, 

управління, місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та хабарництвом, 

захисту прав і свобод людини і громадянина та об’єктів права власності від 

протиправних посягань. 

Види практики: кафедра ФЕБ забезпечує організацію та проведення 

ознайомчої (2 курс ФЕПБ) та навчальної (3 курс ФЕПБ) практик у 

територіальних підрозділах Національної поліції України за профілем 

«Економічна безпека». 

Час проходження практики: визначається навчальним планом та 

становить не менше 1 місяця.  

Цілі: закріплення й поглиблення курсантами теоретичних знань, 

ознайомлення із майбутньою спеціалізацією у формі їх залучення до практичних 

заходів по виявленню, запобіганню та розслідуванню злочинів; формування 

наочної уяви щодо місця, характеру діяльності, організації та методів роботи 

підрозділів, що становлять базу практики.  

Завдання: систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань і 

умінь, отриманих під час навчання; набуття навичок самостійної професійної 

роботи; оволодіння передовим досвідом організації оперативно-розшукової 

діяльності; набуття практичних навичок, що відповідають вимогам до посади 

оперуповноваженого підрозділів кримінальної поліції, діяльність яких 

спрямована на протидію організованій злочинності, злочинності в органах влади, 

управління, місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та хабарництвом, 

захисту прав і свобод людини і громадянина та об’єктів права власності від 

протиправних посягань.  

 


