
 
освітньо-професійної програми 

"Управління фінансово-економічною безпекою"  

спеціальність 073 "Менеджмент"  

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Тип та обсяг програми Освітньо-професійна, 90 кредитів ЄКТС за 1 рік 6 місяців 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитуюча установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифікату про акредитацію освітньої діяльності до 1.07.22 р. 

Рівень програми ЕQF-LLL – 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл, HPK – 7 рівень 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Кваліфікація  Магістр з управління фінансово-економічною безпекою 

А Ціль програми 

 Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців-дослідників та менеджерів у сфері 
фінансово-економічної безпеки, які здатні організовувати процес управління фінансово-економічною 
безпекою на підприємствах, організаціях, установах, оцінювати її рівень, розробляти методи та 
механізми її вдосконалення в умовах існуючих небезпек і загроз на макро- й мікрорівнях під впливом 
глобальних та національних чинників. 

В  Характеристика програми 

1 
Предметна 

область, напрям 

    Об’єктами вивчення є управління організаціями та їх підрозділами.  
        Цілі навчання: 

-  підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні 
спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на 
засадах оволодіння системою компетентностей. 

Теоретичний зміст предметної області: 
-  парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови 

розвитку менеджменту; 
-  концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, 

антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо;  
-  функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.   

 Методи, методики, технології та інструменти: 
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-

аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного 
оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); 

- методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових 
досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і 
планування; методи проектування організаційних структур управління; методи 
мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, 
організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).  

- методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-
психологічні, технологічні); 

- інструментарій обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, 
імітаційне моделювання, дерево рішень тощо); 

-  інформаційні технології у менеджменті 

2 Фокус програми: 
Загальна програма "Менеджмент".  Акцент робиться на формуванні системи 
знань та аналітичних, інноваційних, комунікативних, ділових та дослідницьких 



загальна/спеціальн

а 

здатностей до вирішення соціально-економічних проблем й обґрунтування 
управлінських рішень у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємств, організацій, установ.  
Освітньо-професійна програма: Управління фінансово-економічною безпекою. 
Набуття знань з формування комплексної системи забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств, організацій, установ, здійснення 
дослідницької діяльності та впровадження сучасних методів менеджменту й 
інноваційних підходів у сфері забезпечення безпеки на макро-, мезо- і 
мікрорівнях. 

3 
Орієнтація 

програми 

Програма професійно орієнтована на теоретичні та прикладні аспекти 

управління фінансово-економічною безпекою підприємств, організацій, установ 

з врахуванням особливостей фінансової, техніко-технологічної, інформаційної, 

інтелектуальної, екологічної, маркетингової, кадрової й логістичної її складових 

з актуалізацією професійного спрямування на наукових дослідженнях 

4 
Особливості 

програми 

Програма забезпечує отримання поглиблених знань з управління фінансово-

економічною безпекою, методичного інструментарію оцінки її рівня на основі 

застосування сучасних методичних підходів  та навичок здійснення наукових 

досліджень в цій сфері з використанням загальнонаукових та 

конкретнонаукових методів досліджень.Виконується в активному 

дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом». 
 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1  Працевлаштування  

Працевлаштування на підприємствах будm-якої організаційно-правої форми. 

Професіонали з управління фінансово-економічною безпекою підготовлені до 

виконання професійних функцій за видами економічної діяльності: діяльність 

головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування, зокрема, 

консультування з питань комерційної діяльності й керування, інша професійна, 

наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. у сфері консультування з питань 

безпеки; діяльність охоронних служб та проведення розслідувань, зокрема, 

діяльність приватних охоронних служб, обслуговування систем безпеки, 

проведення розслідувань. Фахівець здатний займати посади: професіонал з 

фінансово-економічної безпеки; професіонал з корпоративного управління; 

відповідальний працівник банку (філії банку, інші фінансової установи); 

помічник - консультант народного депутата України; економічний радник; 

консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань. Випускники 

можуть працювати в економічних, фінансових, виробничо-економічних та 

аналітичних підрозділах підприємств та організацій різних видів економічної 

діяльності та форм власності; академічних та галузевих науково-дослідних 

організаціях; навчальних закладах загальноосвітнього, початкового та 

бакалаврського рівня вищої освіти. 

2 
Продовження 

освіти  

Можливість навчання за програмою другого циклу за економічним 

напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або 

суміжною – магістерські (освітньо-наукові / освітньо-професійні) 

програми вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати 

додаткову післядипломну освіту. 
 

D Стиль та методика навчання 

1  

Підходи до 

викладання та 

навчання 

1. Студентоцентрований. 

2. Програмно-орієнтований. 

3. Інформаційно-комунікативний. 

4. Міждисциплінарний. 

5. Науково-дослідницький. 

6. Інтуїтивного мислення. 

7. Широкого світогляду. 

8. Емоційно-ціннісний. 



 

9. Репродуктивний. 

Лекції, практичні заняття, семінари, індивідуальна робота студента, 

проходження виробничої практики, самонавчання через дистанційні курси 

Центру дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивна співпраця з науковим 

керівником, участь у науково-дослідній роботі кафедри 

2  
Система 

оцінювання  

Поточне опитування, модульний та тестовий контроль, презентація науково-

дослідних робіт, звіти з практики, науково-дослідні роботи студентів. 

Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація –захист 

дипломних робіт перед екзаменаційною комісією для одержання ступеня 

"магістр". 
 

E Програмні компетентності 

1. Загальні 

 Здатність до інноваційного мислення. 

 Здатність розуміння глобальних явищ і процесів. 

 Здатність до вирішення соціально-економічних проблем й прийняття управлінських 

рішень. 

 Дослідницька здатність. 

 Здатність до системного мислення. 

 Адміністративні та ділові здатності. 

 Комунікабельність та здатність працювати в команді. 

 Ініціативність та підприємливість. 

 Потенціал до подальшого навчання. 

2  Фахові  

 Здатність формування та реалізації систем забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємств, організацій, установ. Здатність розробляти комплексні системи 

фінансово-економічної безпеки, формувати заходи організаційно-правового та 

фінансово-економічного характеру спрямовані на захист інтересів суб'єктів економічних 

відносин від протиправних дій з боку реальних або потенційних носіїв загроз; 

 Здатність до застосування сучасних методів менеджменту. Здатність ідентифікувати 

фінансові загрози безпеці суб'єктів господарювання, оцінювати рівень безпеки та 

застосовувати сучасні методи управління техніко-технологічною, кадровою, 

інформаційною, фінансовою, силовою, екологічною та іншими складовими безпеки; 

 Здатність до планування, проектування і прогнозування. Здатність  проектувати 

системи аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, 

організацій, установ та планувати їх діяльність із забезпечення безпеки; 

 Здатність до організації моніторингу рівня фінансово-економічної безпеки. 
Здатність до формування системи показників та індикаторів безпеки підприємств та 

моніторингу їх стану, надійності та рівня економічного розвитку. 

 Здатність до контролю рівня ризик-менеджменту та  проведення діагностики 

кризових явищ і загроз у діяльності підприємств та фінансових посередників. 
Здатність забезпечувати процес управління ризиками підприємницьких структур та 

діагностувати кризові явища та загрози у їх діяльності й розробляти заходи 

антикризового менеджменту. 

F Програмні результати навчання: 

  Формувати системи забезпечення національної безпеки із врахуванням існуючих загроз. 

 Розробляти методичні основи оцінки рівня та індикаторів фінансово-економічної безпеки на 

загальнодержавному, регіональному та рівні підприємств та організацій. 

 Вміти формувати методологічні основи та індикатори забезпечення екологічної, продовольчої, 

демографічної, соціальної та фінансової безпеки країни, безпеки грошового обігу, валютного 

ринку й бюджетної безпеки та податкової національної безпеки. 

 Визначати політику і стратегію забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, 

установи, організації. 

 Вміти визначати безпечний рівень інвестиційної та фінансової безпеки. 



 
 


