Інформація про можливе
працевлаштування магістрів з
фінансово-економічної безпеки
Посади таких фахівців передбачені у
Класифікаторі професій України (ДК
0003:2010).
Так
у
другому
розділі
Класифікатора введена група професій за
№ 2414 – Професіонали з питань безпеки
підприємств,
установ,
організацій:
професіонали
з
фінансово-економічної
безпеки і наукові співробітники (фінансовоекономічна безпека підприємств, установ та
організацій).
Ці професії та посади відповідають
міжнародним
стандартам
«Сек`юріті
менеджменту» і потребують відповідної
освітньої підготовки в галузі безпеки.
Магістри, які отримали вищу освіту за
вказаною спеціальністю, мають можливість
працювати у підприємствах незалежно від
їхньої галузевої специфіки та форми
власності, банках, будь-яких організаціях чи
установах і мають право обіймати наступні
посади:
- професіонал з фінансово-економічної
безпеки;
- професіонал з інтелектуальної власності;
- професіонал з організації інформаційної
безпеки;
- професіонал з охоронної діяльності та
безпеки;
- професіонал з організації захисту
інформації з обмеженим доступом;
- фахівець з фінансово-економічної безпеки;
- фахівець
безпеки;

з

організації

інформаційної

- фахівець з організації майнової та особистої
безпеки;
- фахівець з організації захисту інформації з
обмеженим доступом;
- менеджер з організації майнової та
особистої безпеки;
- менеджер з організації безпеки банківських
установ в Україні;
- менеджер з організації підрозділів
конкурентної розвідки на підприємствах;
- менеджер систем з інформаційної безпеки;
- аналітик з питань економічної безпеки;
- керівник (директор, начальник) підрозділу
(служби) управління, департаменту) з
безпеки
(фінансово-економічної,
інформаційної);
- керівник підрозділу з охорони та безпеки;
- керівник (начальник) підрозділу (відділу,
сектору, групи) з безпеки (фінансовоекономічної, інформаційної).

Шановні абітурієнти!:
У Вас є можливість отримання 2
дипломів про вищу освіту:
1.
Диплом
спеціаліста
(спеціальність 7.03050801 «Фінанси і
кредит») - заочна форма навчання
2. Диплом магістра (спеціальність
8.18010014 «Управління фінансовоекономічною безпекою» - денна
форма навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад
Донецький національний технічний
університет

Факультет економіки
Кафедра "Облік, фінанси
та економічна безпека"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.18010014
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

освітньо-кваліфікаційний
рівень
МАГІСТР
кваліфікація «Аналітик з
питань фінансово-економічної
безпеки»
кваліфікація «Професіонал
з фінансово-економічної
безпеки»

Вперше в регіоні кафедра «Облік,
фінанси та економічна безпека»
відкрила нову магістратуру за
спеціальністю 8.18010014
"УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ".
Магістр з управління фінансовоекономічною безпекою – це фахівець
вищої ланки управління, який вміє:
- розробляти стратегію безпеки
підприємства та його підрозділів,
створювати
програму
розвитку
підприємства;
формувати
колективи
та
забезпечувати їх ефективне функціонування, використовуючи неформальні методи управління, попереджувати конфліктні ситуації;
- створювати та контролювати
діяльність
операційної
системи
управління виробництвом, маркетингом, забезпечувати безпеку в цих
системах;
- розробляти плани та програми
забезпечення безпеки в різних видах
діяльності та здійснювати оперативне
прикриття в даних системах;
- разом з іншими фахівцями
готувати необхідні розрахунки, аналіз
та
економічні
обґрунтування
розроблених проектів, ідей та планів
діяльності компанії та її безпеки.

За
цією
спеціальністю
можуть
навчатися особи , які мають базову вищу
освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень –
бакалавр) або повну вищу освіту
(спеціаліст, магістр) з різних напрямків
підготовки.
Термін навчання: 1,5 роки
Ліцензійний обсяг: 30 осіб. Підготовка
магістрів здійснюється за рахунок коштів
державного
бюджету,
фізичних
і
юридичних осіб.
З правилами прийому на навчання у
ДонНТУ можна ознайо-митися на сайті
університету: http://donntu.edu.ua
Інформацію
про
спеціальність
«Управління
фінансово-економічною
безпекою» можна отримати на сайті:
http://iem.donntu.edu.ua/departments/FiBS/
З усіх питань звертайтеся за адресою:
ДВНЗ “ДонНТУ”, 3-й навчальний корпус,
деканат факультету економіки
пл.. Шибанкова,2, кім. 3.312
тел. +380504718098, +380504716217
або
приймальна комісія
1 навчальний корпус
пл.. Шибанкова,2, кім. 1.109
тел. +380504718098, +380504716217
Кафедру очолює відомий фахівець у
галузі фінансів академік Національної
академії
наук
України
доктор
економічних наук Вишневський В.П.

Базові знання магістрів з
управління фінансово-економічною
безпекою

Навчаючись
за
спеціальністю
“Управління фінансово-економічною безпекою”, студенти отримують ґрунтовну
підготовку з наступних навчальних
дисциплін:
- теорія організації, теорія управління
безпекою соціальних систем;
- організація та управління системою
фінансово-економічної безпеки;
- організація та управління фінансовоекономічною
безпекою
банків
та
фінансових установ;
- організація та управління майновою й
особистою
безпекою
підприємця,
інформаційно-аналітичним забезпеченням
безпеки підприємства;
- корпоративні конфлікти та методи їх
подолання, сучасні методи забезпечення
надійності персоналу;
- міжнародні стандарти (забезпечення)
безпеки підприємств;
- технології діяльності аналітиків із
питань фінансово-економічної безпеки
підприємства;
правові
основи
організації
та
функціонування системи
економічної
безпеки;
- управління захистом комерційної
таємниці на підприємстві;
стратегічний
та
інноваційний
менеджмент
у
сфері
фінансовоекономічної безпеки;
- економічний ризик та методи його
вимірювання;
обліково-аналітичне
забезпечення
функціонування системи
економічної
безпеки.

При відповідному рівні підготовки студенти після отримання
диплому бакалавра (перші чотири роки навчання) можуть
продовжити навчання для здобуття вищого кваліфікаційного
рівня – магістра (спеціаліста).

Випускники отримують можливість продовжити
навчання в аспірантурі університету під керівництвом
провідних науковців, які працюють на кафедрі «Облік,
фінанси та економічна безпека».

Найкраща освіта –
успішна кар’єра!

Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифікату
Українського центру оцінювання якості освіти з трьох
предметів:
Обов’язкові – українська мова та література, математика;
Обирається абітурієнтом – історія України або географія.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
Державний вищий навчальний заклад
Донецький національний технічний
університет

Абітурієнтам на базі освітньокваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст є можливість вступу на 2
курс денної форми навчання
(конкурсний відбір на основі
вступного іспиту з фахових
дисциплін).
З правилами прийому на навчання у ДонНТУ за напрямом
підготовки «Фінанси і кредит» можна ознайомитися на сайті
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»:
http://donntu.edu.ua

Факультет економіки
Кафедра " Облік, фінанси
та економічна безпека "
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

6.030508
Інформацію про спеціальність «Фінанси і
кредит» можна отримати на сайті:
http://iem.donntu.edu.ua/departments/FiBS/

Менше мільйона —
це гроші,
більше мільйона —
це фінанси !!!

З усіх питань звертайтеся за адресою:
ДВНЗ “ДонНТУ”, 3-й навчальний корпус,
деканат факультету економіки
пл.. Шибанкова,2, кім. 3.312
тел. +380504718098, +380504716217
або
приймальна комісія
1 навчальний корпус
пл.. Шибанкова,2, кім. 1.109
тел. +380504718098, +380504716217

ВАРІАТИВНІ ЧАСТИНИ :

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
(ФПР)
«БАНКІВСЬКА СПРАВА»
(БС)
«ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА»
(ФА)
«ОПОДАТКУВАННЯ»
(ФП)

Шановні абітурієнти!
У процесі навчання за напрямом
підготовки «Фінанси і кредит» студенти
оволодівають
фінансовими
знаннями,
формують економічне мислення, необхідне
для прийняття конкретних рішень у
подальшій професійній діяльності.
Напрям підготовки «Фінанси і кредит» має ряд конкурентних
переваг:
1
2

- це фундаментальність і системність одержаних знань і
навичок;
- це можливість більш глибокого вивчення окремих напрямів
профе-сійної фінансово-кредитної діяльності при виборі
варіативної частини (спеціалізації):
«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» (ФПР),
«БАНКІВСЬКА СПРАВА» (БС), «ФІНАНСОВА
АНАЛІТИКА» (ФА),
«ОПОДАТКУВАННЯ» (ФП).

3

4

- це урахування світового досвіду при управлінні фінансами і
банківською справою з визначенням особливостей його
застосування в Україні;
- це великий практичний досвід професорсько-викладацького
складу у сфері фінансів і банківської справи, а також
можливість спілкування під час навчання з фінансистами і
банкірами - практиками, які запрошуються для читання
лекцій.

Кафедру очолює відомий фахівець у галузі фінансів і
оподаткування академік Національної академії наук
України доктор економічних наук Вишневський
В.П.

Навчання
за
напрямом
підготовки
«Фінанси і кредит» передбачає одержання
вищої освіти, яка забезпечує всебічний
розвиток
фахівця
шляхом
вивчення
загальноосвітніх дисциплін, економічних
курсів та
циклу лекцій з професійної
підготовки. Значна увага приділяється
поглибленій підготовці з іноземної мови.
Студенти, які навчаються за напрямом
«Фінанси і кредит», приймають участь у
майстер-класах і круглих столах, на які
запрошуються
професіонали із відомих
у всьому світі фінансових і аудиторських
компаній ( у тому числі Deloitte & Touche,
Ernst & Young та інші).
Під час навчання студенти мають
можливість проходити практику і стажування
у комерційних банках, страхових компаніях,
провідних фінансово-кредитних установах,
податкових та інших державних фінансових
органах.
Навчання за напрямом «Фінанси і кредит»
надає
також
можливість
паралельно
навчатися за програмами
європейських університетів та
отримати диплом одного з
провідних
французьких
університетів Universite Pierre
Mendès France (UPMF), який є стратегічним
партнером ДонНТУ.

Випускники, які отримали вищу освіту за
напрямом підготовки «Фінанси і кредит»
мають можливості працювати:
 в Міністерстві фінансів України і фінансових
органах місцевого управління;
 в системі органів Державної податкової
адміністрації;
 в Національному банку України і
комерційних банках;
 в страхових компаніях;
 на фондових біржах;
 в фінансових компаніях;
 в інвестиційних фондах;
 у фінансових і планово-економічних відділах
підприємств усіх форм власності.
на наступних посадах:
 фінансовий менеджер;
 бухгалтер підприємства;
 фінансовий аналітик;
 аудитор;
 спеціаліст банку по роботі з фізичними і
юридичними особами;
 спеціаліст з обслуговування клієнтів банку;
 спеціаліст з продажу кредитних продуктів;
 спеціаліст з банківського бухгалтерського обліку
 спеціаліст страхової компанії;
 податковий інспектор;
 спеціаліст (дилер, брокер) з цінних паперів;
 митний інспектор.


Ґрунтовна освіта з фінансів і
кредиту – основа Вашої
майбутньої успішної кар’єри
та особистого добробуту!

