Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціалізація «Економіка та безпека бізнесу»
Випускники працюють керівником об’єднання підприємств, підприємства, установи, організації та
їхніх підрозділів, економістом, економічним радником, економістом-фінансистом, аналітиком зі
стратегічного планування, консультантом із економічних питань, фахівецем-аналітиком з
дослідження товарного ринку, консультантом з ефективності підприємництва, викладачем закладу
вищої освіти, асистентом, методистом з економічної освіти, науковим співробітником. Можуть
займати робочі місця в органах державного управління (радник з економічних питань, фахівець з
державних закупівель). Ведення власного бізнесу (приватне підприємництво).

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Семестр

№ з/п

Під час навчання вивчають фахові та спеціальні дисципліни:

1

1. ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1.2. Цикл професійної підготовки
1
Бізнес-інжиніринг/Business engineering

2

Економічна безпека підприємства/Economic security of enterprise

1

3
4
5

Економічна діагностика підприємства /Economic diagnostics of the
enterprise
Інвестиційний менеджмент/Investment management
Контролінг/Controlling

1
1
3

6

Управління ризиками підприємства / Enterprise risks management

3

7

Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності /Legal
regulation of an enterprise activity Security

3

8-11

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.2. Цикл професійної підготовки
Антикризове управління підприємством/Anti-crisis management of an
enterprise
Безпека інформаційних систем та мереж / Security of information
systems and networks
Внутрішній аудит/ Internal Audit
Договірне право/Contract Law
Дослідження та регулювання споживчого ринку/Research and
regulation of the consumer market
Інтелектуальна власність /Intellectual property
Інформаційні системи і технології в управлінні
підприємством/Information Systems and Technologies in Enterprise
Management
Методологія і організація наукових досліджень/Methodology and
organization of scientific research
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами/ Accounting
1-3
and financial reporting according to international standards
Проектне фінансування /Project Financing
Психологія безпеки / Psychology of safety
Соціальна відповідальність бізнесу/ Social responsibility of business
Управління вартістю підприємства /Management of an eterprise cost
Управління змінами / Change management
Управління інноваціями /Management of innovations
Управління конкурентоспроможністю підприємства/Management of
enterprise competitiveness
Фінансовий менеджмент/Financial management
Інформаційні війни / Information wars
Основи кібербезпеки / Cybersecurity basics
Безпека життя/ Life safety
3. Практична підготовка
Виробнича (переддипломна) практика
4. Атестація
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист

2
4

