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1.  Коротка анотація до курсу – професійна підготовка кваліфікованих менеджерів з питань стратегічного інноваційного 

управління у сфері фінансово-економічної безпеки за рахунок формування у них стратегічного мислення, набуття теоретичних 

знань з питань проведення стратегічного аналізу стану організації та її оточення, формування стратегічного бачення, місії і 

системи цілей сучасних організацій, розроблення стратегій та організації процесу їх реалізації, можливостей впровадження 

інновацій, а також формування необхідних умінь самостійного вирішення найважливіших стратегічних проблем у сфері 
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фінансово-економічної безпеки при визначенні майбутнього напряму розвитку об’єкту управління, встановленні його 

стратегічних цілей та прийняття стратегічних рішень щодо способу їх досягнень, а також забезпечення безпечної діяльності 

організації під час генерування, та впровадження інновацій. 

2.  Мета та цілі курсу – є надання студентам низки теоретичних знань та вмінь щодо теоретико-методичних та 

методологічних основ стратегічного та інноваційного менеджменту в сфері фінансово-економічної безпеки в сучасних умовах 

господарювання. 

Цілі: 

• сприяти розумінню студентами сутності та соціальної значущості стратегічного  та інноваційного управління в сфері 

фінансово-економічної безпеки, місця й ролі курсу в системі управління фінансово-економічною безпекою; 

• допомогти розвивати фахові якості відповідно до службового статусу в ієрархії управління; 

• засвоїти методологічні засади стратегічного та інноваційного управління, а також набути навичок використання 

соціальних і психологічних технологій стратегічного і інноваційного управління системі управління фінансово-економічною 

безпекою; 

• ознайомити студентів, які самостійно вивчають курс ―Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-

економічної безпеки‖, з основними завданнями та змістом цієї дисципліни, особливостями освоєння, літературою з теорії та 

практики стратегічного управління та інноваційного менеджменту в системі фінансово-економічної безпеки на підприємствах.. 

3.  Формат курсу - Змішаний (blended) - курс, що має супровід в системі Moodle; 

4.  Результати навчання:  вивчення сутності та значущості стратегічного менеджменту в забезпеченні розвитку системи 

фінансово-економічної безпеки підприємства; освоєння теоретичних знань та практичних навичок розроблення стратегії 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства; набуття вмінь обґрунтовувати і використовувати інноваційні 

підходи в управлінні фінансово-економічної безпеки підприємства; визначити роль та місце інноваційного менеджменту в 

системі стратегічного управління господарською діяльністю; з'ясувати теоретичні основи інноваційного менеджменту в сфері 

фінансово-економічної безпеки; дослідити інформаційне забезпечення інноваційного менеджменту в сфері фінансово-

економічної безпеки; проаналізувати організаційні основи інноваційного менеджменту в сфері фінансово-економічної 

безпеки; визначити особовості мотивації та стимулювання інноваційної діяльності персоналу; охарактеризувати та розробити 

стратегію управління інноваційною діяльністю в сфері фінансово-економічної безпеки; визначити оптимальну структуру 

джерел фінансування інноваційної діяльності; проаналізувати методичне забезпечення щодо моніторингу та оцінювання 

реалізації стратегії управління інноваційною діяльністю; з'ясувати особливості управління загрозами інноваційної діяльності; 

визначити напрями державного регулювання інноваційної діяльності.. 

5.   Обсяг курсу 



Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 

самостійна робота 48 

 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020- 2021 2 073 «Менеджмент» 

ОПП «Управління 

фінансово-економічною 

безпекою»  

5 Нормативний 

 

7. Пререквізити: Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після викладання наступних 

дисциплін: «Теорія організації», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Стратегічне управління», «Управління інноваціями»  

 

 

8. Схема курсу  



  

Тема, короткий зміст 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література 

 

Завдання, 

год 

 Тема 1. Теоретичні основи стратегічного управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства. 
1.1. Сутність та значення стратегічного управління фінансово-

економічною безпекою  підприємства.  

1.2.    Формування цілей стратегічного управління та його основні етапи. 

1.3. Переваги стратегічного підходу до управління  фінансово-

економічною  безпекою підприємства. 

 Лекція, самостійна 

робота,  дискусія 

2,3,4,5,7, 

8,9,10, 

11,12,18,19,20

. 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

Лк, 1 год ПЗ) 

Тема 2. Стратегічний аналіз фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 
2.1. Теоретико-методичні основи стратегічного аналізу  фінансово-

економічної безпеки  підприємства.  

2.2. Етапи здійснення стратегічного аналізу фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

2.3. Методологія стратегічного аналізу фінансово-економічної безпеки 

підприємства.. 

Лекція, самостійна 

робота, , дискусія 

2,3,4,5,7, 

8,9,10, 

11,12,14, 

16,18,19,20 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (4 год 

Лк, 2 год ПЗ) 

Тема 3. Методи та прийоми проведення стратегічного 

аналізу  фінансово-економічної безпеки підприємства. 
3.1. SWOT-аналіз як метод виявлення й якісного оцінювання рівня загроз 

фінансово-економічній безпеці підприємства. 

3.2. Стратегічний баланс потенціалу забезпечення безпеки підприємства. 

3.3. Портфельний аналіз у  розробці стратегій забезпечення безпеки 

підприємства. 

3.4. Вибір та реалізація стратегії забезпечення безпеки підприємства. 

Лекція, самостійна 

робота, групова 

робота, дискусія 

2,3,4,5,7, 

8,9,10, 

11,12,14, 

16,18,19,20 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

Лк, 1 год ПЗ) 

Тема 4. Особливості аналізу й управління 

стейкхолдерами в сфері фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 
4.1. Сутність і понятійний апарат теорії зацікавлених сторін 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,3,4,5,7, 

8,9,10, 

11,12,14, 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

Лк, 1 год ПЗ) 



(стейкхолдерів). Підходи до класифікації ключових стейкхолдерів. 

4.2. Основні області дослідження стейкхолдерів та особливості аналізу. 

4.3. Вагомість інтересів стейкхолдерів у процесі управління діяльністю 

підприємства 

16,18,19,20 

Тема 5. Стратегії забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства 
5.1. Суть та принципи розробки стратегії забезпечення фінансово-

економічної безпеки  підприємства. 

5.2. Способи розроблення стратегії забезпечення фінансово-економічної 

безпеки  підприємства. 

5.3. Стратегічна піраміда підприємства. Конкурентні стратегії 

підприємства. 

5.4.  Види стратегічного менеджменту безпеки підприємства. 

Лекція, самостійна 

робота, ,дискусія 

2,3,4,5,7, 

8,9,10, 

11,12,14, 

16,18,19,20 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (4 год 

Лк, 2 год ПЗ) 

Тема 6. Інноваційні процеси в системі фінансово-

економічної безпеки. 
6.1. Сутність інноваційного процесу в системі фінансово-економічної 

безпеки підприємств та його об'єкти. 

6.2. Основні принципи інноваційного забезпечення системи фінансово-

економічної безпеки. Цілі та завдання. 

6.3. Об'єктивні та суб'єктивні фактори, що впливають на  інноваційний 

процес у сфері фінансово-економічної безпеки. 

Лекція, самостійна 

робота,  дискусія 

1,2,6,7,11,13, 

14,16,17,19 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (4 год 

Лк, 2 год ПЗ) 

Тема 7. Управління інноваційними проектами в сфері 

фінансово-економічної безпеки. 
7.1. Інноваційні проекти в сфері фінансово-економічної безпеки. 

7.2. Механізм управління інноваційними проектами в сфері фінансово-

економічної безпеки. Основні складові механізму. 

Лекція, самостійна 

робота,  дискусія 

1,2,6,7,11,13, 

14,16,17,19 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

Лк, 1 год ПЗ) 

Тема 8.Інноваційна діяльність в сфері фінансово-

економічної безпеки підприємства. 
8.1. Структура стратегії інноваційної діяльності в системі фінансово-

економічної безпеки. 

8.2. Основні напрямки стратегії інноваційної діяльності в системі 

фінансово-економічної безпеки. 

8.3. Оперативне планування в процесі реалізація стратегії інноваційної 

діяльності в сфері фінансово-економічної безпеки. 

Лекція, самостійна 

робота,  дискусія 

1,2,6,7,11,13, 

14,16,17,19 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

Лк, 1 год ПЗ) 



Тема 9. Забезпечення інноваційних форм управління 

безпекою підприємства. 
9.1. Роль інновацій у сфері управління безпекою підприємства. 

9.2.  Інноваційні форми забезпечення інформаційної безпеки як 

складової фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Лекція, самостійна 
робота,  дискусія 

1,2,6,7,11,13, 
14,16,17,19 

Опрацювання літератури, 
реферати, тестування (2 год 

Лк, 1 год ПЗ) 

Тема 10. Сучасні інноваційні методи та інструменти у 

сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства 
10.1. Інноваційні методи забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 

10.2. Сучасне програмне забезпечення для організації фінансово-

економічної безпеки на підприємстві. 

10.3. Система моніторингу забезпечення системи фінансово-економічної 

безпеки підприємства 

Лекція, самостійна 

робота,  дискусія 

1,2,6,7,11,13, 

14,16,17,19 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (4 год 

Лк, 2 год ПЗ) 

 

9. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/ екзамен - 60/40 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати 2 реферати на обрану тематику. Реферати мають бути подані 

до початку рубіжного контролю. Відсутність рефератів не допустима. У разі дистанційного навчання, реферати 

подаються на електронну пошту викладачеві. Допускаються цитування не більш ніж 60% обсягу роботи. До кожного 

рубіжного контролю студенти зобов’язані пройти тестування в системі Moodle. 

 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність 2 рефератів та пройдені тести в системі Moodle 
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