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Підготувати менеджерів високого рівня, які 

володіють фундаментальними знаннями і 

практичними навичками професійної 

діяльності та вміння визначати політику і 

стратегію забезпечення фінансово-

економічної безпеки організації 

 

 

         Ціль магістерської програми                   

 



 

 

 

 

 

 

                 

 

             

 

             

 

 

 

 

          

           

            Предметна область:  Менеджмент  

 Основні предмети, що вивчаються у магістерській програмі: 

  

теорія управління безпекою соціально-економічних систем; 

методи та моделі прийняття рішень економічної безпеки;  

професійна психологія; 

управління системою фінансово-економічної безпеки банків та 

фінансових установ; 

управління захистом комерційної таємниці на підприємстві; 

управління інформаційно-аналітичним забезпеченням економічної 

безпеки; 

стратегічний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки; 

управління системою фінансово-економічної та майнової безпеки 

підприємства; 

конкурентний аналіз та конкурентна розвідка; 

економічний аналіз безпеки діяльності підприємства; 

тіньова економіка та економічна безпека. 

 
 

 

 

 

 

  

     



Особливості програми  

      Зорієнтована  на підготовку сучасних 

менеджерів здатних до швидкої  адаптації в 

бізнес-середовищі. Враховує сучасні 

вимоги до вирішення питань фінансово-

економічної безпеки шляхом практичної 

підготовки. Формує менеджерів з новим 

перспективним підходом мислення, здатних не 

лише застосовувати існуючі методи 

менеджменту, але й розробляти нові на базі 

сучасних досягнень.  



Працевлаштування  

 Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-
правої форми, в яких випускники працюють у якості керівників 
первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб 
апарату управління; в органах державного та муніципального 
управління; у структурах, в яких випускники є підприємцями, що 
створюють та розвивають власну справу.  

     Випускники можуть працювати  на посадах: 
 професіонал з фінансово-економічної безпеки; 

 професіонал з інтелектуальної власності; 

 професіонал з організації інформаційної безпеки; 

 аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; 

 професіонал з організації захисту інформації з обмеженим доступом; 

 професіонал з охоронної діяльності та безпеки; 

 фахівець із туристичної безпеки 

 приватний детектив; 

 інспектор воєнізованої охорони. 
 



                 Фахові компетенції: 

 Здатність розробляти та реалізовувати на практиці заходи із 
забезпечення фінансово-економічної безпеки; 

 Здатність визначати перспективність та ефективність інноваційної 
діяльності в галузі фінансово-економічної безпеки підприємства 
відповідно до встановлених стандартів (норм); 

 Здатність застосовувати техніку й технології із забезпечення фінансово-
економічної безпеки; 

 Здатність забезпечувати підготовку документів, які стосуються 
організації діяльності системи фінансово-економічної безпеки 
підприємства, механізмів управління та взаємодії; 

 Здатність розробляти проекти положень, наказів та інструкцій, що 
регламентують функціонування системи безпеки, а також діяльність 
підрозділу економічної безпеки підприємства та його взаємодію з 
іншими структурними підрозділами; 

 Здатність визначати зовнішні та внутрішні загрози й ризики у сфері 
фінансово-економічної безпеки підприємства; 

 Здатність сприяти здійсненню інформаційно-аналітичного забезпечення 
щодо оцінки рівня реальних і потенційних загроз фінансово-економічної 
безпеки підприємства. 


