
Силабус дисципліни 
Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, 

5 кредитів 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 – 1 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Студентам Економіко-гуманітарного факультету 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність розробляти та обґрунтовувати 
плани інноваційного розвитку підприємств, розробляти та реалізовувати інноваційну 
стратегію; розробляти та проводити оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів; 
проводити оцінку економічної ефективності інновацій. Здатність здійснювати 
стратегічне оцінювання фінансового середовища економічного суб’єкту, розробляти 
та реалізовувати фінансову стратегію щодо максимізації ринкової вартості та 
підвищення конкурентоспроможності. 
Результати навчання. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування та управляти ними. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність. Формувати 
середовище соціально відповідального бізнесу. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві», 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки», «Економіка 
підприємства» 

Основні теми дисципліни 

32 години лекцій та 16 годин практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Теоретичні основи стратегічного та інноваційного розвитку, Тема 2. Стратегія 
підприємства: поняття, середовище, ресурси, Тема 3. Формування економічної 
стратегії підприємства, Тема 4. Цілі та напрямки інноваційного розвитку 
підприємства, Тема 5. Інноваційна політика підприємства та методичні принципи її 
формування, Тема 6. Система управління інноваційними процесами, Тема 7. 
Стратегічне та оперативне управління інноваційною діяльністю, Тема 8. Техніка і 
технологія як складові техніко-технологічної бази підприємства, Тема 9. Технічний 
розвиток 1 показники технічного рівня підприємства, Тема 10. Особливості 
організаційних форм інноваційної діяльності, Тема 11. Венчурний бізнес і нові форми 
інтеграції науки і виробництва, Тема 12. Державне регулювання інноваційної 
діяльності, Тема 13. Види і джерела фінансування інноваційних процесів, Тема 14. 
Сутність та елементи інноваційного потенціалу підприємства, Тема 15. Методика 
комплексного оцінювання інноваційного потенціалу, Тема 16. Стратегія та бізнес-
моделі інноваційного розвитку підприємства 

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Нормативно-правова база інноваційної діяльності країни, ПЗ 2. Методи 
інформаційно-аналітичної діяльності та їх характеристика, ПЗ 3 .Показники 
визначення ефективності вкладених інвестицій в інноваційну діяльність, ПЗ 4. 
Основні показники та методика оцінки технічного рівня підприємства, ПЗ 5. Методи і 
інструменти державного регулювання інноваційної діяльності, ПЗ 6. Розрахунок 
економічної ефективності інновацій методом сукупних витрат, ПЗ 7. Валова річна 
економія витрат, ПЗ 8. Методика визначення економічної ефективності інноваційного 
проекту 

Мова викладання Українська 
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