
Магістерська програма 

«Безпека бізнесу»

Спеціальність073 «Менеджмент»

Спеціалізація «Безпека бізнесу»

кваліфікація фахівця – Магістр з менеджменту

Керівник програми:

Гнилицька Лариса Володимирівна

доктор економічних наук, 

професор кафедри 

бухгалтерського обліку 

факультет обліку та податкового 

менеджменту



Мета програми

- підготовка конкурентоспроможних 

фахівців, які можуть творчо та 

критично мислити, здатних до 

розв’язання складних завдань  

професійного  та дослідницько-

інноваційного характеру щодо 

управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в умовах 

пов’язаним з економічною 

злочинністю на макро та 

мікрорівнях



ОСВІТНЯ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

є практично-орієнтованою і реалізується у тісному 
співробітництві з авторитетними українськими та 

зарубіжними науковими інституціями, 
консалтинговими й аналітичними центрами, 

професійними асоціаціями, провідними 
державними та бізнесовими структурами, фахівці 

яких залучаються до навчального процесу. 



ПРЕДМЕТИ НАВЧАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Загальної підготовки

 Глобальна економіка

 Соціальна відповідальність

 Методологія наукових 

досліджень в управлінні

безпекою бізнесу

Цикл професійної підготовки
 Система корпоративної безпеки: 

організація та механізм функціонування

 Проектний менеджмент

 Стратегічне управління бізнес-

організаціями

 Інформаційно-аналітичні технології 

діяльності фахівців з безпеки

 Корпоративний контроль



ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 Корпоративні фінанси 

 Сучасні методи забезпечення 

надійності персоналу

 Правове забезпечення безпеки 

суб’єктів господарської діяльності в 

Україні

 Облік і аналіз у забезпеченні 

безпеки бізнесу

 Інтегрована звітність

 Антикорупційний комплайнс

 Інформаційні системи в 

управлінні  безпекою бізнесу 



ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

• вміння аналізувати бізнес-інформацію для 

оцінювання загроз та переваг діяльності 

підприємства; 

• розробляти та реалізувати стратегію 

безпеки бізнесу; 

• управляти підприємницькими та 

професійними ризиками; 

• проводити фінансову діагностику та 

моніторинг загроз діяльності компанії; 

• здійснювати антикорупційний аудит;

• оцінювати імовірність виникнення 

кризових ситуацій та виявляти ознаки 

фіктивного банкрутства; 

• попереджувати правопорушення у 

фінансово-економічній сфер



ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

можливість обіймати посади

антикорупційного уповноваженого 

антикризового менеджера

ризик-менеджера 

аналітика з питань фінансово-економічної безпеки 

професіонала з корпоративного управління  

бізнес-аналітика 

експерта з регулювання соціально-трудових відносин 

професіонала з фінансово-економічної безпеки



МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

«Безпека бізнесу»

це впевнений крок до прискорення кар’єрного росту 

та 

підвищення особистісного потенціалу!

за додатковою інформацією 
звертайтесь:

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»

м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г каб. 24а
E-mail: kbo@kneu.edu.ua
Телефон: (044) 371-62-46
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