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Місія спеціалізації

«МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
формування професіоналів в
сфері економічної безпеки,
які ініціюють, розвивають і
реалізують системний підхід
до вирішення проблем
економічної безпеки,
приймають участь у побудові
системи економічної
безпеки організації і
способів її захисту в
критичних ситуаціях з
використанням сучасних
інструментів і механізмів
нейтралізації і запобігання
виникаючих загроз.

Очікувані місця роботи випускників
керівники
підприємств,
установ та
організацій

заступники
керівників
підприємств
відповідальних за
службу безпеки
підприємства

начальники служб
безпеки підприємств,
установ та організацій;
керівники основних
підрозділів служб
безпеки

керівники
функціональних
підрозділів служб
безпеки
підприємств, установ
та організацій

керівники
функціональних
підрозділів
підприємств різних
форм власності

менеджери
(управителі) у
фінансовій
діяльності

менеджери у
сфері операцій
з нерухомістю

менеджери
(управителі) у
сфері надання
послуг

Базові дисципліни
Стратегія бізнесу

Фінансовий менеджмент
Управлінська діагностика
Інформаційні системи і
технології в управлінні
Господарське право
Методологія і організація
наукових
досліджень

Вільний вибір студента
Комплексна безпека організацій
Системи управління економічною
безпекою організацій
Ризик-менеджмент
Інформаційна безпека і корпоративні
інформаційні системи
Система захисту підприємства
Міжнародні стратегії економічного
розвитку
Професійно-орієнтована іноземна мова
та інші

Стратегія бізнесу
проведення зовнішнього та внутрішнього
аудиту стратегічних умов та ризиків
визначення стратегічних позицій бізнесу за
обраною системою координат
формування стратегії бізнесу на основі поетапного
процесу її розробки
впровадження збалансованої системи показників
для розробки системи цілей організації
визначення та обґрунтування ключових показників
ефективності, опрацювання стратегічної карти
стратегічний аналіз і оцінка результативності
бізнесу

Комплексна безпека організацій
надає знання щодо:

економічної
безпеки
підприємства

основних
складових
зовнішнього
середовища
підприємства

джерел головних загроз,
які перешкоджають
забезпеченню економічної
безпеки підприємства

принципів
забезпечення
економічної
безпеки
підприємства

підходів щодо оцінки
рівня економічної
безпеки підприємства в
цілому та його
складових

В результаті студенти навчаться:

• оцінювати рівень безпеки функціональних
складових економічної безпеки та
підприємства в цілому;
• брати участь у розробці концепції
забезпечення економічної безпеки
підприємств, організацій, та підготовки
програм її реалізації.

Системи управління економічною безпекою організацій
Основні функціональні
складові системи
управління економічною
безпекою підприємства

Управління
економічною безпекою
через державні
контролюючі органи та
банківський контроль

Валютний
контроль над
економічною
злочинністю

Основні завдання
державних контролюючих
органів з питань
управління економічною
безпекою сучасного
підприємства

Оцінка рівня економічної безпеки,
порівняння отриманих результатів
та запровадження ефективних
методів управління економічно
безпекою організації

Ризик-менеджмент
виявлення ризиків і
факторів
невизначеності,
кількісна оцінка
можливих наслідків

розробка
бюджету заходів
протидії ризикам
та антикризових
заходів

розробка
оперативних,
тактичних і
стратегічних планів,
стійких до ризиків
або таких, що
долають кризові
ситуації

прийоми і методи
реалізації розроблених
планів в умовах, що
відрізняються від
припущених при їх
розробці

Принципи і
технологія
ефективного
управління
ризиками

Побудова карти
ризиків

Методи аналізу
ризиків та збору
інформації для
управління
ризиками

Методи зниження
ризиків і
забезпечення
безпеки бізнесу

Робота з ризиками
за допомогою
побудови гілок
наслідків (аварійних
виходів)

Інформаційна безпека і
корпоративні
інформаційні системи

Основні поняття та
принципи інформаційної
безпеки, методи захисту
інформації

Оцінка рівня інформаційної безпеки
підприємства, порівняння отриманих
результатів з відповідними
показниками підприємств конкурентів;
участь у розробці концепції
інформаційної безпеки підприємств,
організацій, та підготовки програм її
реалізації

Організація захисту інформації на
підприємстві. Концепція
інформаційної безпеки
підприємства (організації).
Криптографічні методи захисту
інформації

Система захисту підприємства
забезпечує економікоправовий захист
приватної, державної,
муніципальної та інших
форм власності

виявляє і усуває причини
та умови, що сприяють
корупційним проявам в
колективі і т.д.

реалізовує заходи щодо
отримання значимої
інформації, її аналіз й
оцінка, ефективне
використання в інтересах
виявлення ризиків і загроз
економічній безпеці

Компетентності і результати навчання:
розуміння сутності економічної безпеки
підприємства як економічної категорії;

спроможність передбачати джерела головних загроз,
які перешкоджають забезпеченню економічної
безпеки підприємства;

оцінювати основні фактори впливу
зовнішнього середовища підприємства;
керуватися принципами забезпечення
економічної безпеки підприємства;

Компетентності і результати навчання:
аналізувати і
розраховувати рівні
безпеки основних
функціональних
складових економічної
безпеки підприємства
забезпечувати
економікоправовий захист
приватної,
державної,
муніципальної
та інших форм
власності

застосовувати в практичній
роботі методологію, показники,
підходи щодо оцінки рівня
економічної безпеки
підприємства в цілому та його
складових

виявляти і
усувати
причини та
умови, що
сприяють
корупційним
проявам в
колективі

реалізовувати заходи щодо
отримання значимої інформації,
аналізувати і оцінювати її,
ефективно використовувати в
інтересах виявлення ризиків і
загроз економічній безпеці,
попередження, припинення,
розкриття і розслідування злочинів
та інших правопорушень у сфері
економіки

Компетентності і результати навчання:
приймати оптимальні
управлінські рішення з
урахуванням критеріїв
соціально-економічної
ефективності, ризиків і
можливостей використання
наявних ресурсів

прогнозувати
майбутні зміни з
метою ефективного
управління
конкурентоспромож
ністю підприємства

здійснювати
розслідування
економічних
злочинів у формі
дізнання

брати участь у розробці
концепції забезпечення
економічної безпеки
підприємств, організацій
і підготовки програм її
реалізації

використовувати уміння та навички практичного
володіння іноземною мовою в повсякденному
житті, адміністративній, культурній та учбовій
сферах спілкування, опанування спеціальної
літератури на іноземних мовах

