Код і назва спеціальності (напряму): 073 "Менеджмент"
Назва спеціалізації: Управління фінансово-економічною безпекою
Код і назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Кваліфікація: Магістр з управління фінансово-економічною безпекою
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський), відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України.
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї базової вищої освіти за освітньою програмою бакалавра з напряму
підготовки "Менеджмент і адміністрування", "Економіка", "Право", "Соціальна робота",
"Цивільна безпека", "Гуманітарні науки", "Кібербезпека", "Соціальне забезпечення", "Військове
управління (за видами збройних сил), національна безпека, безпека державного кордону" або на
базі будь якої повної вищої освіти. За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні,
необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації
– захист
кваліфікаційної магістерської роботи.
Програмні результати навчання: реалізація досягнень теорії з фінансово – економічної
безпеки в економічно розвинутих країнах, оцінювання політичних, економічних подій та явищ,
здатність визначати правовий статус підрозділу економічної безпеки підприємства, основні
функції підрозділу економічної безпеки підприємства, структуру підрозділу економічної
безпеки підприємства, визначати склад і повноваження персоналу підрозділу економічної
безпеки, правила внутрішнього трудового розпорядку (режим роботи персоналу) підрозділу
економічної безпеки підприємства, посадові обов’язки персоналу підрозділу економічної
безпеки підприємства; опанування сучасних технологій зниження загроз та ризиків діяльності
підприємства, здатність організовувати розроблення документів, що визначають стандарти
безпеки діяльності підприємства, розроблення документів, що визначають види та напрями
діяльності щодо запобігання загрозам та ризикам підприємству, організовувати розроблення
документів що забезпечують безпеку та ефективність реалізації поточних та перспективних
планів роботи за визначеними видами та напрямами діяльності підприємства, здатність
розробляти рекомендації керівникам структурних підрозділів підприємства (в тому числі
організаційно-контрольних, кадрових, юридичних, планово-фінансових, бухгалтерського обліку
і звітності) щодо питань забезпечення економічної безпеки підприємства, надавати пропозиції
щодо проведення заходів з дотримання на підприємстві законності і правил внутрішнього
розпорядку як складових системи безпеки; затверджувати заходи з управління системою
безпеки на підприємстві, аналізувати пропозиції та громадські ініціативи щодо вдосконалення
системи економічної безпеки підприємства, організовувати взаємодію керівників підприємства,
підрозділу економічної безпеки підприємства з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, силовими структурами (СБУ, МВС, ДПАУ та іншими), державними і
недержавними підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями та
громадянами при проведення заходів щодо забезпечення безпеки діяльності підприємства,
обирати адекватно об’єкту і цілям контролю критерії, види і форми контролю стану фінанси –
економічної безпеки підприємства, оцінювати аналіз звітів структурних підрозділів щодо
реалізації стратегії розвитку підприємства; розробляти засоби контролю за дотриманням
структурними підрозділами підприємства внутрішнього розпорядку та штатно-фінансової
дисципліни, контролювати стан, організацію охорони і збереження будівель та іншого майна
підприємства, контролювати здійснення заходів з забезпечення побутового обслуговування
персоналу підприємства як складової системи забезпечення їх надійності; контролювати
розроблення і виконання організаційних заходів з забезпечення комерційної таємниці, захисту
інформації з обмеженим доступом при ведення діловодства, бібліотечної, видавничої та архівної

справ на підприємстві, приймати участь у розгляді структурними підрозділами, працівниками
підприємства звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних
підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються
діяльності підприємства та забезпечення його безпеки; здатність застосовувати сучасні
технології забезпечення безпеки діяльності підприємства з урахуванням особливостей його
функціонування, розробляти заходи з організації системи протидії протиправним поглинанням
та захопленням.
Здатність до працевлаштування: Магістр спеціальності 073 "Менеджмент" за
спеціалізацією "Управління фінансово-економічною безпекою" може займати первинні посади
відповідно до професійних назв робіт в компаніях, малих підприємствах та інститутах:
керівника підприємства, установи та організації, головного експерта з питань безпеки,
головного радника з питань безпеки, завідувача відділу з фінансово-економічної безпеки,
керівника групи з фінансово-економічної безпеки, завідувача лабораторії з вивчення проблем
забезпечення безпеки підприємств, завідувача сектора з фінансово-економічної безпеки,
керівника проектів та програм по забезпеченню безпеки підприємств, начальника охорони,
менеджера (управителя) у сфері надання інформації з питань безпеки, менеджера (управителя)
у сфері досліджень та розробок в галузі безпеки підприємств, установ, організацій, менеджера
(управителя) з адміністративної діяльності по забезпеченню безпеки підприємства, менеджера
(управителя) з безпеки підприємств, установ, організацій, професіонала з питань безпеки
підприємств, установ та організацій, наукового співробітника (безпека підприємств, установ та
організацій), фахівця з фінансово-економічної безпеки, фахівця з організації майнової та
особистої безпеки а також посади заступників керівника підприємства, установи та організації.
Доступ до подальшого навчання: Програми підвищення кваліфікації з управління
фінансово-економічною безпекою (теоретичного та практичного); міждисциплінарні програми,
що близькі до безпекології; навчання в аспірантурі.
Випускна кафедра: кафедра менеджменту і маркетингу.
І нститут/факультет: інститут економіки і управління.
Керівник освітньої програми: доцент, доктор економічних наук Овчаренко Є.І.,
evvoukr@gmail.com

