
І. Преамбула 
Освітньо-професійна  програма  «Управління  фінансово-економічною

безпекою» за спеціальністю 073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів вищої
освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  містить  обсяг  кредитів  ЄКТС,
необхідний  для  здобуття  відповідного  ступеня  вищої  освіти;  перелік
компетентностей  випускника;  нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої
освіти,  сформульований  у  термінах  результатів  навчання;  форми  атестації
здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти.

ІІ. Загальна характеристика
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня кваліфікація Магістр з менеджменту
Кваліфікація в 
дипломі

Магістр з менеджменту

Опис предметної 
області 

Об’єктом  вивчення  в  менеджменті  є  управління
фінансово-економічною безпекою організаціями та їх
підрозділами за невизначеності умов і вимог.

Цілі  навчання  -  підготовка  фахівців  у  галузі
фінансово-економічної безпеки усіх рівнів управління
та  наукове  забезпечення  її  розвитку,  які  володіють
системою  знань  у  галузі  безпекознавства,  знайомі  з
сучасними  науковими  досягненнями  цієї  сфери,
можуть  критично  оцінювати  та  застосовувати  на
практиці  теоретичні  аспекти  та  інноваційні  методи,
здатні  до  постійного  навчання  і  самовдосконалення,
здатні  брати участь  у наукових дослідженнях,  здатні
займатися  управлінням  фінансово-економічною
безпекою різних рівнів ієрархії управління.

Теоретичний зміст предметної області:
– інноваційні  концепції  та  системи  управління

фінансово-економічною безпекою;
– функції,  методи,  технології  управління  фінансово-

економічною безпекою організаціями та їх підрозділами;
– методологія наукових досліджень.
Методи, методики, технології та інструменти:
– загальнонаукові та специфічні методи дослідження;
– методи та інструменти наукового дослідження у сфері

фінансово-економічної безпеки;
– методики, технології  та інструменти менеджменту в

системі  фінансово-економічної  безпеки  (стратегічне
управління,  управління  змінами,  проектне  управління,



управління знаннями, корпоративне управління, тощо);
– інформаційно-комунікаційні  технології  управління

фінансово-економічною безпекою.
Академічні  права
випускників

Здобуття  вищої  освіти  на  третьому  (освітньо-
науковому) рівні 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня

вищої освіти

Обсяг  освітньої

програми магістр

90 кредитів ЄКТС / 1 рік 6 місяців

ІV. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна

компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі  і  проблеми у сфері
управління  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає
проведення  досліджень  та/або  здійснення  інновацій  та
характеризується невизначеністю умов і вимог

Загальні

компетентності

1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
2. Здатність  спілкуватися  з  представниками  різних
професійних груп та у міжнародному контексті;
3. Навички  використання  інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з
різних джерел та прийняття рішень;
4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися
до спільної мети, працювати в команді;
5. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально
відповідально і свідомо;
6. Вміння  виявляти  та  вирішувати  проблеми,  генерувати
нові ідеї.

Спеціальні (фахові,

предметні)

компетентності

1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та
інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності
до міжнародних стандартів;
2. Встановлювати критерії,  за  якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати
відповідні  стратегії та плани;
3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та
ефективного самоменеджменту;
4. Здатність  до  ефективного  використання  та  розвитку
людських ресурсів в організації;
5. Вміння  створювати  та  організовувати  ефективні
комунікації в процесі управління;
6. Навички  формування  та  демонстрації  лідерських
якостей;
7. Здатність  розробляти  проекти  та  управляти  ними,
виявляти ініціативу та підприємливість;



8. Здатність  використовувати  психологічні  технології
роботи з персоналом.
9. Базові  знання  наукових  понять,  теорій  та  методів,
необхідних для розуміння системи фінансово-економічної
безпеки, складових, що її формують.
10. Здатність  розпізнавати,  виявляти  та  вміло
систематизувати деструктивні чинники, загрози, ризики та
виклики національній безпеці держави.
11. Вміння  розраховувати  стан  фінансово-економічної
безпеки  держави  завдяки  застосуванню  різноманітних
індикаторів.
12. Базові знання основних національних, європейських та
міжнародних  нормативно-правових  актів  у  сфері
забезпечення фінансово-економічної безпеки.
13. Здатність  використовувати  професійно  профільовані
знання, уміння й навички у процесі доступу до інформації
що  становить  державну  таємницю  та  комерційну
таємницю.
14. Вміння диференціювати напрями та заходи досягнення,
дотримання,  забезпечення  та  зміцнення  будь-якого  виду
безпеки.
15. Здатність застосовувати основні методи оцінки бізнесу
за дохідним, порівняльним та витратним підходом.
16. Здатність  до  аналізу  та  вирішення  проблем  у  сфері
протидії економічній злочинності.

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти 

Програмні результати навчання

1. Застосовувати  концепції,  методи  та  інструменти  менеджменту  для
результативного та ефективного управління організацією;

2. Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації
3. Застосовувати  навички  обґрунтування  та  управління  проектами,

генерування підприємницької ідеї;
4. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
5. Організовувати  та  здійснювати  комунікації  з  представниками  різних

професійних груп та в міжнародному контексті;
6. Практикувати  використання  сучасних  інформаційно-комунікаційних

технологій в управлінні;
7. Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  міркувань,

соціально відповідально;
8.  Показувати  навички  обґрунтування  дієвих  інструментів  мотивування

персоналу організації;
9. Демонструвати  вміння   взаємодіяти   з  людьми  та  впливати  на  їх

поведінку;



10. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та
ефективного самоменеджменту;

11.  Використовувати  теоретичні  знання  та  практичні  навички  з
безпекознавчих дисциплін для застосування в професійній діяльності.

12.  Вміти  здійснювати  аналіз  сучасного  стану  нормативно-правової  бази,
щодо охорони та захисту державної таємниці, визначити основні недоліки у цій
сфері і запропонувати шляхи їх подолання.

13.  Здатність  характеризувати  предмет  економічних  злочинів,  умови  їх
вчинення та розробляти комплекс заходів щодо протидії економічній злочинності.

14.  Застосовувати  основні  положення  оціночних  технологій  в  практичній
діяльності та формувати відповідний звіт.

15.  Засвоїти  нормативно-правові,  політичні,  економічні  та  інші  норми,
принципи забезпечення фінансово-економічної безпеки.

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми  атестації
здобувачів вищої освіти

Атестація  здобувачів  вищої  освіти  за  ОПП
«Управління  фінансово-економічною  безпекою»
зі спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється
у  формі  публічного  захисту  кваліфікаційної
(магістерської) роботи.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги  до
кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна  (магістерська)  робота  є
самостійним  дослідженням  студента  і
обов’язково перевіряється  на плагіат. Закінчена
робота  оприлюднюється  на  офіційному  сайті
ТНЕУ.

VII.  Вимоги  до  наявності  системи внутрішнього  забезпечення  якості
вищої освіти

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним
закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього
забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3)  щорічне  оцінювання  здобувачів  вищої  освіти,  науково-педагогічних  і

педагогічних  працівників  вищого  навчального  закладу  та  регулярне
оприлюднення  результатів  таких  оцінювань  на  офіційному  веб-сайті  вищого
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу,  у  тому  числі  самостійної  роботи  студентів,  за  кожною  освітньою
програмою;

6)  забезпечення  наявності  інформаційних  систем  для  ефективного
управління освітнім процесом;



7)  забезпечення  публічності  інформації  про  освітні  програми,  ступені
вищої освіти та кваліфікації;

8)  забезпечення  ефективної  системи  запобігання  та  виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і
здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.
Система  забезпечення  вищим  навчальним  закладом  якості  освітньої

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за
поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти  або  акредитованими  ним  незалежними  установами  оцінювання  та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із
забезпечення  якості  вищої  освіти,  та  міжнародним  стандартам і  рекомендаціям
щодо забезпечення якості вищої освіти.

VIIІ.  Перелік  нормативних  документів,  на  яких  базується  стандарт  вищої
освіти 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073
«Менеджмент»  для  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  на  другому
(магістерському) рівні  є  нормативним документом ТНЕУ, в  якому визначається
сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності.

ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073
«Менеджмент»  для  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  на  другому
(магістерському) рівні визначає такі вимоги до освітньої програми:

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти;

 перелік компетентностей випускника;
 нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;
 форми атестації здобувачів вищої освіти;
 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої

освіти.
Матриця відповідності ом компетентностей дескрипторам НРК та матриця

відповідності результатів навчання та компетентностей представлені в Таблицях 1
і 2.



Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК

Класифікація компетентностей за НРК
Знання

Уміння Комунікація Автономія та
відповідальність

Загальні компетентності
1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні + + + +
2. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та 
у міжнародному контексті

+ + + +

3. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для
пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття
рішень

+ + + +

4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної
мети, працювати в команді

+ + + +

5. Здатність  діяти  на  основі  етичних  міркувань,  соціально
відповідально і свідомо

+ + + +

6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї + + + +
Спеціальні (фахові) компетентності

1. Вміння  обирати  та  використовувати  концепції,  методи  та
інструментарій  менеджменту,  у  тому  числі  у  відповідності  до
міжнародних стандартів

+ + + +

2. Встановлювати  критерії,  за  якими організація  визначає  подальший
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та
плани

+ + + +

3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту

+ + + +

4. Здатність  до  ефективного  використання  та  розвитку  людських
ресурсів в організації

+ + + +

5. Вміння  створювати  та  організовувати  ефективні  комунікації  в
процесі управління

+ + + +

6. Навички формування та демонстрації лідерських якостей + + + +
7. Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу
та підприємливість

+ + + +

8. Здатність  використовувати  психологічні  технології  роботи  з + + + +



персоналом
9. Базові  знання  наукових  понять,  теорій  та  методів,  необхідних  для
розуміння  системи  фінансово-економічної  безпеки,  складових,  що  її
формують

+ + + +

10. Здатність  розпізнавати,  виявляти  та  вміло  систематизувати
деструктивні чинники, загрози, ризики та виклики національній безпеці
держави

+ + + +

11. Вміння розраховувати стан фінансово-економічної безпеки держави
завдяки застосуванню різноманітних індикаторів

+ + + +

12. Базові  знання  основних  національних,  європейських  та
міжнародних  нормативно-правових  актів  у  сфері  забезпечення
фінансово-економічної безпеки 

+ + + +

13. Здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння
й  навички  у  процесі  доступу  до  інформації  що  становить  державну
таємницю та комерційну таємницю 

+ + + +

14. Вміння  диференціювати  напрями  та  заходи  досягнення,
дотримання, забезпечення та зміцнення будь-якого виду безпеки 

+ + + +

15. Здатність застосовувати основні методи оцінки бізнесу за дохідним,
порівняльним та витратним підходом 

+ + + +

16. Здатність  до  аналізу  та  вирішення  проблем  у  сфері  протидії
економічній злочинності

 



Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтегра-

льна
компете-
нтність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1

12 13 14 15 16

1. Встановлювати  зв’язки  між  елементами  системи
управління організації + +

2. Застосовувати  концепції,  методи  та  інструменти
менеджменту  для  результативного  та  ефективного
управління організацією

+ +

3. Застосовувати  навички  обґрунтування  та  управління
проектами, генерування підприємницької ідеї + +

4. Планувати  діяльність  організації  в  стратегічному  та
тактичному розрізах + +

5. Організовувати  та  здійснювати  комунікації  з
представниками  різних  професійних  груп  та  в
міжнародному контексті

+ +

6. Практикувати  використання  сучасних  інформаційно-
комунікаційних технологій в управлінні + +

7. Аргументувати  власну точку зору в дискусії  на основі
етичних  міркувань, соціально відповідально + +

8. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів
мотивування персоналу організації + +

9.  Використовувати  теоретичні  знання  та  практичні
навички  з  безпекознавчих  дисциплін  для  застосування  в
професійній діяльності 

+ +

10. Демонструвати  вміння   взаємодіяти   з  людьми  та
впливати на їх поведінку + + + + +

11. Вміти здійснювати аналіз сучасного стану нормативно-
правової  бази,  щодо  охорони  та  захисту  державної
таємниці,  визначити  основні  недоліки  у  цій  сфері  і
запропонувати шляхи їх подолання

+
+

12. Виявляти  здатність  до  саморозвитку,  навчання
впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту + + +

13.  Здатність  характеризувати  предмет  економічних + +



Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтегра-

льна
компете-
нтність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1

12 13 14 15 16

злочинів,  умови  їх  вчинення  та  розробляти  комплекс
заходів щодо протидії економічній злочинності

+

14.  Застосовувати  основні  положення  оціночних
технологій  в  практичній  діяльності  та  формувати
відповідний звіт

+ + +

15. Засвоїти нормативно-правові, політичні, економічні та
інші норми, принципи забезпечення фінансово-економічної
безпеки

+ + +


