
 
 
 
 
 

 ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 



ОСВІТНЯ МЕТА НАВЧАННЯ   

• Підготовка кваліфікованих фахівців, які здатні 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі що 
характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов, у сфері управління 
фінансово-економічною безпекою. 
 

• Об’єкт вивчення: управління організаціями та 
їх підрозділами а саме складова фінансово-
економічна безпека. 



ОСОБЛИВОСТІ    НАВЧАННЯ 

• Престижність отриманих знань, які забезпечують  
конкурентні переваги на ринку праці;  

• Студенти отримують знання з фінансово-економічної 
безпеки на рівні держави, регіону, підприємства; 

• Використання сучасних інформаційних технологій  та 
програмного забезпечення та програмних продуктів; 

• Студенти отримують практичні навики проектування 
та управління фінансово-економічною безпекою; 

• Програма розроблена відповідно до європейських 
стандартів; 

• Міжнародна мобільність студентів. 
 



ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ВИПУСКНИКИ 
✓Завідувач відділу з фінансово-економічної безпеки; 
✓Бізнес аналітик  з питань фінансово-економічної 

безпеки; 
✓Фінансовий менеджер; 
✓Менеджер з питань фінансово-економічної безпеки; 
✓Антикризовий менеджер; 
✓Ризик менеджер; 



КОМПЕТЕНТНОСТІ  ВИПУСКНИКА 
• Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту в сфері безпеки; 
• Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

щодо перспектив розвитку; 
• Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління фінансово-економічною безпекою; 
• Здатність аналізувати  й структурувати проблеми в сфері 

фінансово-економічної безпеки організації, приймати ефективні 
управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

• Здатність розробляти та реалізувати 
 концепцію управління 
 фінансово-економічною безпекою 
 організації. 

 



ОСВІТНЯ ВИБІРКОВА СКЛАДОВА 

• Управління національною безпекою України. 
• Економічна безпека держави, регіону, підприємства; 
• Управління захистом комерційної таємниці. 
• Правове забезпечення суб’єктів господарювання. 
• Економіко-математичне моделювання бізнес процесів 

фінансово-економічної безпеки підприємства, регіонів, 
країни. 

• Управління фінансами. 
• Система забезпечення фінансово-економічної безпеки. 
• Управління ризиками. 
• Управління фінансовою санацією.  
• Аналітичне забезпечення інформаційної безпеки 

 



ТЕРМІН НАВЧАННЯ 

• 3.9 роки з отриманням кваліфікації «Бакалавр» за денною та 
заочною формою навчання, термін дії акредитації до 23 липня 
2025 р.; 

• 1,5 рік з отриманням кваліфікації «Магістр» за денною та 
заочною формою навчання, термін дії акредитації до 01 липня 
2024 р.   



        
 

      

Ти ще сумніваєшся  
Нами пропонується Міжнародна програма «Два дипломи   
дозволяє студентам, паралельно із навчанням в Академії п  
соціальних відносин і туризму здобувати ступінь бакалавр   
основі двосторонніх договорів між Академією праці, соці  
відносин і туризму та закладами зарубіжних країн – партн  



Додаткові переваги 
міжнародних програм  

 • паралельне навчання в Україні та країні Євросоюзу; 
• можливість отримання стипендій та грантів Євросоюзу для 

продовження навчання в інших країнах (Німеччина, Велика 
Британія, Нідерланди тощо) або для проведення наукових 
досліджень; 

• удосконалення мовної підготовки та досвіду міжнародного 
спілкування; 

• можливість подорожувати країнами ЄС, маючи на це 
фінансові пільги на рівні зі студентами ЄС;  

• практична підготовка в сучасних лабораторіях 
університетів ЄС; 

• після отримання диплому випускники матимуть пріоритет 
у працевлаштуванні в міжнародних компаніях та на 
вітчизняних підприємствах;    
 



ВІДГУКИ ПРО АКАДЕМІЮ 



• І таких відгуків дуже багато... 



Отже, навчання в Академії –  це сучасні викладачі, новітня 
програма навчання, впевненість у працевлаштуванні та 

отримання якісних знань, корисних умінь і навичок, можливість 
отримати паралельне навчання за спорідненими 

спеціальностями в Україні та Польщі із отриманням по 
закінченню навчання українського та європейського дипломів, 
а також дружню атмосферу, яка буде забезпечувати найкращі 

умови для навчання.  



Контактна інформація 
• Адреса: вул. Кільцева дорога, 3-А 

 
• м. Київ, 03187 Україна 

 
• Поруч знаходиться станція метро "Теремки". 

 
 

 
• Телефони: 

 
• Ректорат: (044) 522-49-40 

 
• Приймальна комісія: (044) 526-06-64, (097) 862-91-82 
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