
1. Назва модуля: Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері 
фінансово-економічної безпеки

2. Код модуля: ФОЕБ_8_ПП.03_3
3. Тип модуля: обов’язковий.
4. Семестр: 3.
5. Обсяг  модуля: загальна  кількість  годин –  90 (кредитів  ЄКТС – 3);

аудиторні години – 30 (лекцій – 14, практичних занять – 16).
6. Лектор: Курмаєв Петро Юрійович – доктор економічних наук, доцент
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: суть  та  основні  завдання  менеджменту  у  сфері  фінансово-

економічної безпеки; закономірності розвитку системи менеджменту та діалектики
взаємозв’язку його структурних елементів;  роль менеджменту у сфері фінансово-
економічної  безпеки;  напрями  оптимізації  системи  менеджменту  у  сфері
фінансово-економічної безпеки;

вміти: порівнювати  різні  концепції  менеджменту  у  сфері  фінансово-
економічної  безпеки;  застосовувати  практичні  положення,  інструменти
менеджменту у сфері фінансово-економічної безпеки.

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

Сутність  стратегічного  та  інноваційного  менеджменту  у  сфері  фінансово-
економічної  безпеки.  Стратегічне  планування  у  сфері  фінансово-економічної
безпеки. Особливості формування бізнес-стратегії у сфері фінансово-економічної
безпеки.  Визначення  місії  організації  з  позицій  фінансово-економічної  безпеки.
Аналіз  середовища  у  сфері  фінансово-економічної  безпеки.  Управління
інвестиційним та інноваційним проектами у сфері фінансово-економічної безпеки.
Інформаційний супровід механізму забезпечення економічної безпеки національної
економіки.
 11. Рекомендована література: 

1. Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. /. О.Г. Бровкова. -
К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 224 с.

1. Бізнес-менеджмент : навч. посіб. / Л.І. Федулова, В.Г. Федоренко, В.Ф.
Гриньов та ін.; за заг. ред. Л.І. Федулової. — К.: МАУП, 2012. – 231 с.

2. Андрушків  Б.М.  Основи  менеджменту:  методологічні  положення  та
прикладні механізми / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. — Т. : Лілея, 2011. – 308 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.


