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1 Преамбула 

Освiтньо-професiйна програма «Управлiння фiнансово-економiчною 

безпекою»: друrий (магiстерс1>кий) рiвень, rалузь знань 07 «Управлiння та 

адмiнiстрування>> , спецiальнiсть 072 «Фiнанси, банкiвська справа та 

страхування» . 

Програму розроблено проектною rрупою у складi: 

l . ОНИЩЕНКО Свiтлана Володимирiвна - член проектноi· групи, 

доктор економiчних наук, професор кафедри фiнансiв, банкiвського бiзнесу 

та оnодаткування. 

2. т АЩЕНКО Лiана Олександрiвна - член проектноI групи, доктор 

економ1чних наук, професор кафедри фiнансiв, банкiвського бiзнесу та 

оподаткування. 

3. СКРИЛЬ Вiталiя Вячеславiвна - член проектноI групи, кандидат 

економ1чних наук, доцент кафедри фiнансiв, банкiвського бiзнесу та 

оподаткування. 

Гарант освiтньоI программ - ОНИIЦЕНКО Свiтлана Володимирiвна, 

доктор економiчних наук, професор кафедри фiнансiв, банкiвського бiзнесу 

та оподаткування 



Зовнiшнi стейкхолдери, залученi до розробки 

освiтньо-професiйноi програми 

Представники бiзнес у , роботодавцi 

Посада П.1.Б. 

На ч нл ъник Управ л iння Пiвнiчно-схiдного офiсу Салогуб 1.1 

Дер ж аудитслу жби в Полтавськiй облас т i 

Н ачал ьник Головного управшння Державно У Чепурний О.В. 

к аз нач е йсъко'i с л ужби Украi'ни у Полтавськiй 

об л а с т i 

Н ач альник ф iл ii' Полтавського обласного управлiння Логвин Л.А. 

АТ «Ощадбанк» 

Фiнансовий ди р ектор ТОВ «Weatherford У к раi'на» Одно р ог 1. 

Н ачальник вiддiлення Полтавське №3 АТ « Альфа- Шляховий Ю.В. 

баню) 

Випvскники 

Посада П.1 . Б . 

Економiст вiддi лу комплаенс АТ «Полтава-баню) Бе р ежецъка Т . О. 

Головний спец1ал1ст в1дд1лу звiтностi та Голець Ю.О . 

бухгалтерського облiку Охтирського УДКСУ 

С ум ськоi' областi 

Головний економ1ст ТВБВ 10016/0138 фiлii' - Бiлоус А.В. 

Полтавського обласного уп равлiння АТ «Ощадбаню) 

Фахiвець вiддiлу дистанцiйного врегулювання Таран В . Г. 

заборгованостi Полтавського регiонального 

управлiння Департаменту клiентських рiшень АТ 

« УкрСиббаню) 

Фiнансовий аналiтик логiстики служби фiнансового Литовченко Т . А. 

кон т ро л iн гу ТОВ «Кернел-Т р ейд)) 

Спецiалiст з обслуговування клiентiв Полтавського Крутько Н.В . 

ГРУ АТ КБ «Приват Баню) 

Головний економiст по роботi з ключовим и Мiщанин Г . С . 

клiентами Полтавського вiддiлення АТ «Альфа-

баню) 

Фахiвець 2-oi' категорii' ВIДДIЛУ iнформацiйноi' Яценко Т.О. 

довiдки Полтавського регiонального управлiння АТ 

« У крСиббаню> 

Державний аудитор вiддiлу контролю в аграрнiй Воловик Н.В. 

галузi, екологii' та природокористування Управлiння 

Пiвнiчно-с х iдного офiсу Держаудит-служби в 

Полтавськiй областi 

3 



4 

1. Профiль освiтньоi програми 

« У правлiння фiнансово-економiчною безпекою» 

за спецiальнiстю 072 «Фiнанси, банкiвська справа та страхування» 

Повна назва закладу 

вищоi освiти та 

структурного 

пiдроздiлу 

Ступiнь вищоi освiти 

та назва квалiфiкацii 

мовою о . 

Офiцiйна назва 

освiтньоi п or ами 

Заrальна iн о мацiя 

Нацiональний унiверситет «Полтавська полiтехнiка iменi Юрiя 

Кондратюка» 

Навчально-науковий iнститут фiнансiв, економiки та 

менеджменту 

Ка ед а iнансiв, банкiвського бiзнес та оподаткування 

Ступiнь вищо1 освiти - магiстр 

Освiтня квалiфiкацiя - магiстр фiнансiв, банкiвсько1 справи та 

с ах ання 

Управлiння фiнансово-економiчною безпекою 

Тип диплому та обсяr Диплом магiстра, одиничний, 90 кредитiв €КТС , термiн 
освiтньоi п or ами навчання - 1,5 ок 

Наявнiсть Акредитована МОН Украiни у 2018 роцi 
ак едитацii 

Цикл/рiвень Другий (магiстерський) рiвень, дРугий цикл РК-€ПВО, НРК- 7 
iвень, F V шень 

н . 

Термiн дii освiтньоi 

п or ами 

Iнтернет-адреса 

постiйного 

розмiщення опису 

освiтньоi п ог ами 

у 

5 рокiв 

https://nupp.edu. ua/page/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya.html 

2. Мета освiтньоi п ог ами 

Пiдготовка фахiвцiв iз забезпечення фiнансово-економiчно1 безпеки держави, регiону, 

суб' ектiв господарсько1 дiяльностi рiзних форм власностi на системнiй основi, у якiй 

увагу зосереджено на формуваннi аналiтичного мислення, практичних навичок та 

розвитку компетентностей у безпекозабезпечувальнiй дiяльностi, наукове забезпечення 

розвитку системи економiчно1 безпеки всiх рiвнiв управлiння, створення нацiональних 

стандартiв у сферi економiчно1 безпеки. 

Областi спецiалiзацu: аналiтична дiяльнiсть, безпекозабезпечувальна дiяльнiсть суб'ектiв 
господа сько1 дiяльностi, iнансових та банкiвських уставов, системотво ення. 

3. Ха акте истика освiтньоi п ог ами 

Предметна область 

(галузь знань, спецiаль

нiсть, спецiалiзацiя (за 

наявностi)) 

Галузь знань 07 «Управлiння та адмiнiстрування» 

спецiальнiсть 072 «Фiнанси, банкiвська справа та 

страхування» 

освiтньо-професiйна програма «Управлiння фiнансово-

економiчною безпекою» 

Об'rкти вивчення та дiяльностi: устрiй , принципи й 
механiзми функцiонування та розвитку фiнансових систем , 

феномен економiчно1 безпеки (держави , регiону , 
пiдприемства), безпекозабезпечувальна дiяльнiсть суб'ектiв 

господарювання, здiйснювана на основi системотворення та 

вiдповiдного iнформацiйно-аналiтичного забезпечення. 

Цiлi навчання: пiдготовка ахiвцiв , здатних о зв' яз а ти 
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складнi задачi i проблеми в процесi професiйноi" дiяльностi 

або навчання у сферi фiнансiв, банкiвськоi" справи та 

страхування, що передбачае проведения дослiджень та/або 

здiйснення iнновацiй та характеризуеться невизначенiстю 

умов i вимог; здобуття знань i умiнь у сферi фiнансiв, 

банкiвськоi" справи та страхування на макро- i макрорiвнях, 

оцiнювання та забезпечення 1хньо1 фiнансово-економiчно1 

безпеки, що надасть можливiсть самостiйно здiйснювати 

дослiдження фiнансових систем, систем економiчно1 безпеки, 

разв' язувати складнi спецiалiзованi та управлiнськi завдання, 

науковi i прикладнi проблеми при впровадженнi iнновацiй в 

професiйну дiяльнiсть у динамiчному середовищi. 

Теоретичний змiст предметноi областi складають поняття, 

категорi1, теорi1 i концепцi1 фiнансово1 науки, якi визначають 

тенденцi1 i закономiрностi функцiонування й розвитку 

фiнансiв, банкiвсько1 справи та страхування, поняття, 

категорu, концепцi1, принципи та основнi положения 

економiчно1 безпекологu та 1хне використання у поясненнi 

феномена економiчно1 безпеки (держави, реп о ну, 

пiдприемства), в оцiнюваннi та забезпеченнi економiчно1 

безпеки суб' ектiв господарювання. 

Методи, методики та технолоrii: методи, методики та 

технологiI фiнансово1 науки i практики та 

безпекозабезпечувально1 дiяльностi суб' ектiв 

господарювання. 

lнструменти: iнформацiйно-аналiтичнi програмнi продукти 

та системи, загальноприйнятi методики, загальнi та 

спецiальнi методи безпекозабезпечувально1 дiяльностi 

суб' ектiв господарювання 

Обсяг освiтньо-професiйно1 програми становить 90 кредитiв 

€КГС. 

Не менше 35% обсягу освiтньо1 програми спрямовано на 

забезпечення загальних та спещальних ( фахових) 

компетентностей за спецiальнiстю, визначених стандартом 

вищо1 освiти. 

Орi(нтацiя 

проrрами 

освiтньоi Освiтньо-професiйна програма прикладно1 орiентацi1 

Основний фокус 

освiтньоi проrрами та 

спецiалiзацii 

Особливостi проrрами 

Акцент на сутностi економiчно1 безпеки рiзноманiтних 

об' ектiв (держави, пiдприемства, установи, органiзацii), 

проектуваннi та об' ективiзацi1 системи економiчноi" безпеки 

(пiдприемства, установи, органiзацii), монiторингу, 

передбаченнi та мiнiмiзацii" зовнiшнiх i внутрiшнiх загроз 

можливих загроз дiяльностi суб' ектiв господарсько1 

дiяльностi, оцiнюваннi економiчноi" безпеки (держави , 

пiдприемства, установи, органiзацii), кадровiй безпецi 

пiдприемства, методах боротьби з тiньовою економiкою та 

корупцiею, корпоративних конфлiктах (рейдерство) i методах 

1х подолання, вiтчизняному i свiтовому досвiдi органiзацii" 

попередження правопор уш ень в економiчнiй с ф е р i 

Спецiалiзацiя на видах безпеки ( фiнансова , кадрова) , на 

створеннi iнформацiйно-аналiтичного забезпечення 

безпекозабезпе чув альноi" дiяльностi с у б' екта господа рю вання , 
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фiн:.u-t сових та бuнк iоських уста ноn. щt : 10(1с : 111 с чсн11i 
скономiчно'i бс : шски тn конкуренпюму щшнi · 1i суб'ек то 
ГОС\l(\ Д ПрЮtшННЯ з П СВЮ tМ RИДОМ е кон о мiчно'i дiялыюстi 

___ ~ 1 ~ ,м!tc ~ 1t)R i , то_r !:_ i _!' сш , н L 11iд !_!Г Н ~ мствu . бь ш ~i вс1,к L~ с · 1 · u !! О1Н1 ) _ 
4. Пр1mатнiпъ n1шускm1кiв J\O Щ}ацеошш1туюш11я та подаJ1ы1101 · 0 шаnчаншя 

Пр1щатнiпь д о 

працсвлаш · ~ • Rан11u 

По д альше навчання 

ВикладаннS1 та 

навчаинS1 

Оцiнювання 

- ----- -- -Пi дг отон ж: ннit фн х iо1.щ1, · 11 ·iщ10 з Зн ко,юм Укро,1111 Nu 1 556- У\1 
(( \ lµt, 11111н у ticнiт y» . l lш : : п \lloRoto K t tбi11eтy Mi11i cт piR Укрu'i11и 
вi ; ~ ~ 9 . 04 .:! О 15 р . N~ 2 М «l (ро зотвсрджс1н 1я 1н .: р1:нiк у 1 · ш1у·1с~ 
· ша11h та снецiнльностсй. : щ якнми :: щi«снюсться 11iю ' о · 1 · овко 
щобувачiR вищо'i освiти». Нацiон ш 1ь11им клuсифiкuтором 
Укра"iн11 : кл ас ифiк а цiя вндiв еконо мiч1юi' дiят,,ю ст i 
)l.K009:2010 (чнвннй вiд 01.01.2012, затверджс ний 11ак u:ю м 
Держспоживстандарту Украi'ни No 457 вiд 11.10.201 О р.) , 
Нацiональним класифiка то ром Укра'iни : к Jшс ифiкнтор 
професiй ДК 003 :201 О (чинний вiд О l. l 1.201 О, ·штверджсннй 
наказом Держспоживстандарту Украiни N!.! 327 вi,ц 28.07.201 О 
р.) може зай мати посади: 

у правлiнцiв в г алузi безпеки 

1229.7 керiвники iнших основних пiдроздiлiв в iнших сфсрuх 
дiяльностi (пiдроздiлу ( служби , управлiння , департамс.:нту та 
iн.) з безпеки (фiнансо . во-економiчноi', iнформацiйно'i)) 
професiоналiв з питаиь фiнан сово-еко 110 , wiч1ю1 · б е : т е ки 
пiдпрu е.мс тв , устшюв та ор г а11iзацiй 

2414.1 науковi спiвробiтники (фiнансово-економiчиа безnска 
пiдприемств , установ та органiзацiй) 

2414.2 професiонал з фiнансово-економiчно'i безпеки 
2423 професiонал в галузi правоохоронно'i дiялъностi 

Мають право продовжити навчання на третьому освiтньо
науковому рiвнi вищо'i освiти (доктора фiлософii') та набувати 
додатковi квалiфiкацi'i в системi пiслядипломно·i освiти. 

5. Викладання та оцiнювання 

Загальний стиль навчання - завдання-орiснтований. Л е кцiйнi 
курси поеднуються з практичними заняттями та рабочими 
зустрiчами з фахiвцями з економiчно"i безпеки. Навчання 
вiдбуваеться в малих групах (до 20 осiб). Активно 
застосовуються iнтерактивнi методи навчання. 
У першiй рiк навчання студент вибирае напрям дослiдження, 
включаючи вибiрковi курси. У другiй рiк бiлыuа час т ина часу 
присвячуеться практицi та написанию магiст е рсько'i 
дипломноi' роботи, яка захищаеться перед державною 
екзаменацiйною комiсiею. 

Презентацi'i (уснi , в PowerPoint та письмовi); iспити (уснi -
для концептуальних частин та письмовi - для п е ревiрки 
основних фахових знань). За результатами навчання студенти 
готують квалiфiкацiйну роботу , презентацiю та публiчний 
захист. 

Оцiнювання здiйснюпься за l 00-бальною системою ECTS, 
нацiональною 4-х бальною шкалою для екзаменtв та 
диференцiйованих залiкiв (вiдмiнно, добре, задовiлыю , 
незадовiльно ) 
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6 - П POl'J)aMlfi kOMПC ' l'CIITIIOCTi 

lнтеrральна Здатнiс,ъ роз в' язувnти складнi змачi 1 nроблсми у 

компете11тнiсть (IK) nрофесiйнiй дiяльностi або у процесi навчання у сферi 

економiчноi' безпеки держави , регiону та 11iдпри с мства, що 

передбачаt : проведения дослiджень та/або здiйснення 

iннuвnцНt i характеризу ст ься неви зна ченiстю умов i вимог до 

професi«ноi' . навчалыю'i або ; ~осJ1iдницько'i дiялыюстi. 

Заrальнi компс1 · е11т11остi ЗК 1. З;,атнiст~, до абстрактного мислення , анапiзу та синтезу. 

ЗК2. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою. 

ЗКЗ. Здатнiсть проведення дослiджею> на вiдповiдному рiвнi. 

Здатнiсть самостiйно i rюстiйно оволодiвати новими 

знаниями, критично i'x сприймати , використовувати основнi 

елементи методологii' наукових дослiджень в економiчнiй 

безпеколоrii', до абстрактного мислення , аналiзу та синтезу 

iнформацii'. 

ЗК4. Вмiння виявляти , ставити та вирiшувати проблеми. 

ЗК5. Здатнiсть приймати обrрунтованi рiшення. 

ЗК6. Навички мiжособистiсноi' взасмодii'. 

ЗК7 . Здатнiсть мотивувати людей та рухатися ДО спiльноi' 

мети. 

ЗК8. Здатнiсть працювати в мiжнародному контекстi. 

ЗК9. Здатнiсть дiяти на основi етичних мiркувань ( мотивiв). 

Спецiальнi ( фаховi, СКl. Здатнiсть використовувати фундаментальнi 

предметнi) закономiрностi розвитку фiнансiв, банкiвськоi' справи та 

компетентностi страхування у посднаннi з дослiдницькими i управлiнськими 

iнструментами для здiйснення професiйноi' та науково'i 

дiяльностi. 

СК2. Здатнiсть використовувати теоретичний та методичний 

iнструментарiй для дiагностики i моделювання фiнансовоi' 

дiяльностi суб'сктiв господарювання, оцiнювання 'iхньоi' 

економiчноi' безпеки 

СКЗ. Здатнiсть застосовувати управлiнськi навички у сферi 

фiнансiв, банкiвськоi' справи, страхування та 

безпекозабезпечувальнiй дiяльностi 

СК4. Здатнiсть оцiнювати дiсвiсть паукового, аналiтичноrо i 

методичного iнструментарiю для обrрунтування 

управлiнських рiшень у сферi фiнансiв, банкiвськоi' справи, 

страхування та безпекозабезпечувальноi' дiяльностi 

СК5. Здатнiсть оцiнювати межi власноi" фаховоi' 

компетентностi та пiдвищувати професiйну квалiфiкацiю. 

СК6. Здатнiсть застосовувати мiждисциплiнарнi пiдходи при 

роз в' язаннi складних задач j проблем у сферi фiнансiв , 

банкiвськоi' справи, страхування та безпекозабезпечувальнiй 

дiяльностi. 

СК7. Здатнiсть до пошуку, використання та iнтерпретацii' 

iнформацii', необхiдноi' для вирiшення професiйних i наукових 

завдань в сферi фiнансiв, банкiвськоi' справи , страхування та 

безпекозабезпечувальноi' дiяльностi. 

СК8. Здатнiсть застосовувати iнновацiйнi пiдходи в сферi 

фiнансiв, банкiвськоi' справи, страхування та 

безпекозабезпечувально1 дiяльностi. 

СК9. Здатнiсть розробляти технiчнi завдання ДJ\Я 
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проектування iнформацiйних систем у сферi фiнансiв , 

банкiвсько1 справи та страхування , проектувати сис т ему 

фiнансово-економiчноi· безпеки пiдприемства , установи , 

органiзацi1. 

CKlO. Здатнiсть органiзовувати створення та дiяльнiс ть 

структурного пiдроздiлу пiдприемства з економiчноi · бе з пеки , 

оцiнювати ефективнiсть та рез у льтативнiсть його дiяльностi . 

CKl 1. Здатнiсть формувати аналi т ичне з абе з печення 

фiнансово-економiчно1 безпеки пiдприемства , ус т анови , 

органiзацii' та органiзов ув ати його використання . 

СК12. Здатнiсть оцiнювати економiчну безпеку держави , 

регiон у, пiдприемства , органiзацi1. 

СКIЗ. Здатнiсть об' ективiзувати систему фiнансово-

економiчно1 безпеки пiдприемства, установи , органi з ацii' 

шляхом створення структурного пiдроздiлу пiдприемства з 

економiчно1 безпеки. 

СК14 . Здатнiсть аналiзувати фiнансову i монетарну полiтику 

та обrрунтовувати напрями IX удосконалення. Здатнiсть 

визначати полiтику i стратегiю забезпечення фiнансово -

економiчно1 безпеки пiдприемства , установи, органiзацii'. 

7. Програмнi результати навчання 

IIPOl Використовувати фундаментальнi закономiрностi розвитку фiнансiв , 

банкiвсько1 справи та страхування у поеднаню з дослiдницькими i 

управлiнськими iнструментами для здiйснення професiйно1 та науковоi ' 

дiяльностi. Орiентуватися в теоретичних та практичних проблемах 

економiчно1 безпекологi1 , у правовому ~абезпеченнi економiчноi' безпеки 

(регiону, пiдприемства, установи, органiзацii ) 

ПРО2 Знати на рiвнi новiтнiх досягнень основнi концепцii' i методологii' паукового 

пiзнання у сферi фiнансiв, банкiвськоi' справи та страхування. 

ПРОЗ Здiйснювати адаптацiю та модифiкацiю iснуючих наукових ШДХОДIВ 1 

•v 

професiйноi' 
. . 

Вмiти методm ДО конкретних ситуацш ДlЯЛЬНОСТI . 

iдентифiковувати , формулювати та вирiшувати завдання забезпечення 

економiчноi' безпеки (пiдприемства, банкiвськоi' та фiнансовоi' установи) , 

формулювати пропозицii' та рекомендацii' щодо забезпечення економiчноi' 

безпеки (пiдприемства , банкiвськоi' та фiнансовоi' установи, органiзацii) та 

прогнозувати наслiдки i'хньоi' реалiзацii'. 

ПРО4 Вiдшуковувати , обробляти, систематизувати та аналiзувати iнформацiю, 

необхiдну для вирiшення професiйних та наукових завдань в сферi фiнансiв , 

банкiвськоi' справи та страхування . Вмiти оцiнити економiчну безпеку 

(держави, пiдприемства , установи), використовувати отриманi оцiнки у 

формулюваннi вiдповiдних висновкiв, формулювати висновки , захищати i'x. 

Вмiт и збирати необхiдну iнформацiю для оцiнювання економiчноi' безпеки 

(держави, регiону, пiдприемства , установи), оцiнювати i"i якiсть, формувати i 

систематиз ув ати аналiтичнi мат е рiали. 

ПРО5 Вiльно спiлкуватися iноземною мовою усно i письмово з професiйних та 

наукових питань , презентувати i обговорювати рез у льтати дослiджень. 

ПРО6 Доступно 1 аргументовано представляти результати досmджень усно 1 

письмово, брати участь у фахових дис ку сiях. 

ПРО7 Вирiшувати етичнi дилеми з опорою на норми закону , етичнi принципи та 

загальнолюдськi цiнностi. 

ПРО8 Вмiти застосовувати iнновацiйнi пiдходи у сферi фiнансiв, банкiвсько'i 

справи та страхування та управляти ними . 
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ПРО9 Застосовувати управлiнськi навички у сферi фiнансiв, банкiвськоi' справи та 

страхувания. Вмiти органiзувати дiяльнiсть структурного пiдроздiлу з 

економiчноi' безпеки (пiдприемства, установи, органiзацii), його взаемодiю зi 

структурними пiдроздiлами з iншою спецiалiзацiею, розробляти внутрiшньо 

корпоративнi документи, ЩО регламентують дiяльнiсть структурного 

пiдроздiлу з економiчноi' безпеки 

ПР10 Здiйснювати дiагностику i моделювания фiнансовоi' дiяльностi суб' ектiв 

господарювання. Оцiнювати ефективнiсть та резу ль тативнiсть 

безпекозабезпечувально:i дiяльностi пiдприемства (установи, органiзацi:i) та 

структурного пiдроздiлу з економiчно:i безпеки 

ПPll Застосовувати поглибленi знания в сферi фiнансового, банкiвського та 

страхового менеджменту для прийияття рiшень. Демонструвати навички 

використання положень основних законодавчих документiв та нормативно-

правових актiв з питань економiчно:i безпеки в органiзацii' 

безпекозабезпечувально:i дiяльностi (пiдприемства, банкiвсько:i та фiнансово:i 

установи, органiзацi:i) та органiзацi:i дiяльностi структурного пiдроздiлу з 

економiчно:i безпеки 

ПР12 Обrрунтувати вибiр варiантiв управлiнських рiшень у сферi фiнансiв, 

банкiвсько:i справи та страхування та оцiнювати i'x ефективнiсть з 

урахуванням цiлей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектiв. 

Оцiнювати результативнiсть вибраних способiв забезпечення економiчноi' 

безпеки (пiдприемства, установи) та достатнiсть ресурсного забезпечения 

:iхнього застосування. 

ПР13 Оцiнювати ступiнь складностi завдань при плануваннi дiяльностi та 

опрацюваннi iI результатiв. 

ПР14 Вмiти обrрунтовувати напрями удосконаления фiнансово:i i монетарноi' 

полiтики, посиления економiчно:i безпеки держави, пiдприемства, установи, 

органiзацiI. Знати основи антикорупцiйно:i дiяльностi. 

ПР15 Систематизувати та аналiзувати iнформацiю для вирiшения професiйних та 

наукових завдань в сферi фiнансiв, банкiвськоI справи та страхувания, 

правил кадровоI безпеки (на пiдприемствi, у банкiвськiй та фiнансовiй 

установi), вирiшення конфлiктних ситуацiй, ЯК! загрожують дiяльностi 

пiдприемства 

ПР16 Розробляти завдання для проектувания iнформацiйних систем в сферi 

фiнансiв, банкiвськоI справи, страхувания та безпекозабезпечувальноi' 

дiяльностi 

ПР17 Розумiти сутнiсть економiчн:01 безпеки (держави, регiону, пiдприемства), 

знания пiдходiв ДО i"i дослiджения (захисний, ресурсний, дiяльнiсний, 

гармонiзацiйний), умов та способiв забезпечения економiчн:01 безпеки 

(пiдприемства, банкiвськоI та фiнансовоI установи, органiзацii) 

Знати основи забезпечения комерцiйноI таемницi суб' ектiв господарювания, 

банкiвських та фiнансових установ 

ПР18 Знати iнновацiйне забезпечения та органiзацiю iнформацiйно-аналiтичного 

забезпечения системи економiчноI безпеки (пiдприемства , банкiвськоI та 

фiнансовоI установи, органiзацiI) 

ПР19 Оцiнювати достатнiсть заходiв iз забезпечення кадровоI, майновоI безпеки 

( пiдприемства, установи, органiзацiI), особистоI безпеки пiдприемця , 

збереження комерцiйноI таемницi (на пiдприемствi, в установi, органiзацi"i) 

8. Ресурсне забезпечення реалiзацii програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечения освiтньоI програми вiдповiда с:: 

лiцензiйним умовам щодо провадження освiтньоi' дiяльнос т i 

на II рiвнi вищо'i освiти. 
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Матерiально-технiчне забезпечення освiтньоi" програми 

вiдповiдае лiцензiйним умовам щодо провадження освiтньоi· 

дiяльностi на II рiвнi вищоi" освiти. 

1 нформацiйнс 

11авчально-мстодич11с 

забезпечс1111я 

та Iнформацiйне та навчально-методичне забезпечення освiтньо1 

програми вiдповiдае лiцензiйним умовам щодо провадження 

освiтньо"i дiяльностi на II рiвнi вищо"i освiти. 

Нацiо11альна кредип1а 

мобiльнiсть 

Мiжнародна кредитна 

мобiльнiсть 

Навчання iноземних 

здобувачiв вищоi освiти 

9. Академiчна мобiльнiсть 

Нацiональна кредитна мобiльнiсть забезпечуеться шляхом 

спiвпрацi з вjтчизняними ЗВО, в яких здiйснюеться 

пiдготовка фахiвцiв за освiтньою програмою «Управлiння 

фiнансово-економiчною безпекою»: навчання у закладi вищо1 

освiти-партнерi для отримання кредитiв €КТС, що будуть 

визнанi у Нацiональному унiверситетi «Полтавська 

полiтехнiка iменi Юрiя Кондратюка», де постiйно навчасться 

здобувач вищоi" освпи (без присудження ступеня вищо"i 

освiти закладi вищоi" освiти -партнера). Загальна тривалiсть 

навчання не збiльшуеться. 

Мiжнародна кредитна мобiльнiсть забезпечусться шляхом 

спiвпрацi з вiтчи:зняними ЗВО, в яких здiйсюоетъся 

пiдготовка фахiвцiв з мiжнародноi" спецiальностi «Security 
Management»: навчання у закладi вищоi" освiти -партнерi для 

отримання кредипв €КТС, що будуть визнан1 у 

Нацiональному унiверситетi «Полтавська полiтехнiка iменi 

Юрiя Кондратюка», де постiйно навчасться здобувач вищоi" 

освiти (без присудження ступеня вищоi" освiти закладу вищоi" 

освiти-партнера). Загальна тривалiсть навчання не 

збiльшvеться. 

Навчання iноземних здобувачiв вищоi" освiти проводиться на 

загальних умовах з додатковою мовною пiдготовкою. 
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2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi/науковоi програми та ix 

логiчна послiдовнiсть 

2.1. Перелiк компонент ОП 
Таблиця 1 

Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми 

К од н / д Компоненти освiтньоi' програми (навчальнi Кiлькiсть Форма 

д и с цип л iни , курсовi проекти (роботи) , практики , кредитiв пiдсумк. 

квалiфiкацiйна робота ) контрошо 

l 2 3 4 

Обов'язковi компоненти ОП 

1. Цикл заrалъноi пiдrотовки 

ОК l . Правове забезпечення безпеки суб ' ектiв 4 екзамен 

господарювання в Украi'нi 

О К 2 . Методика викладання безпекознавчих дисциплiн 4 екзамен 

ок 3. Дiлова iноземна мова 3 зал1к 

11. Цикл професiйноi пiдготовки 

ОК4 . Органiзацiя та управлiння системою фiнансово- 5 екзамен 

економiчноi' безпеки пiдприемств 

ОК5 . Стратегiчне та iнновацiйне забезпечення розвитку 5 екзамен 

системи безпеки суб' ектiв господарювання 

ОК6 . Органiзацiя та управлiння фiнансово-економiчною 5 екзамен 

безпекою банкiвських та фiнансових установ 

ОК7. Управлiння захистом комерцiйноi' таемницi в 4 екзамен 

банкiвських i фiнансових установах 

ОК8 . Органiзацiя та управлiння iнформацiйно- 4 екзамен 

аналiтичним забезпеченням фiнансово-економiчноi' 

безпеки с у б'ектiв господарювання 

ОК9. В и робнича практика 9 залiк 

ок 10. Переддипломна практика 3 зал1к 

ок 11. Квалiф i кацiйна робота 18 п у блiчний 

захист 

Заrалъний обсяr обов'язкових компонент: 64,00 

Вибiрковi компоненти ОП 

1. Uикл заrалъноi пiдrотовки 

YBMI Вiльний магмайнор 1 4 залiк 

11. Цикл професiйноi пiдготовки 

Магмейджор 1 

lMMI Банк i вський менеджмент 4,0 екзамен 

1ММ2 Оцiнка бiзнес у 3,0 зал1к 

1ММ3 
Органiзацiя та управлiння майновою та особистою 

4,0 
залiк 

безпекою пiдприемця 

1ММ4 Фiнансовий кон т ролiнг 3,0 зал1к 

1ММ5 
Сучаснi науковi дослiдження у галузi економiчноi' 

4,0 
зал1к 

безпеки 

1ММ6 Антикор упц iйна дiяльнiсть 4,0 залiк 

Магмейджор 2 

2ММ1 
Мiжнароднi стандарти забезпечення безпеки 

4,0 
екзамен 

пiдприемства 
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2ММ2 Економiчний ризик та методи йоrо вимiрювання 3,0 залiк 

2ММ3 По да тковий мен е д жме нт 4,0 залiк 

2ММ4 
Мiжнаро д нi кре д итно-розрахунковi та валютнi 

3,0 
залiк 

операцi, 

2 ММ5 Методологiя на, · кових досл iдженъ 4,0 зал1к 

2ММ6 Казначеikька с.пр ава 4,0 залiк 

Зага.1ьн11й обс111 · в11бiрков11х компонент: 26,00 
ЗАГ АЛЪН1111 ОБСЯГ OCBITHЪOI ПРОГРАМИ 90,00 



2.2. Структурно-логiчна схема ОП 

Шифр обов'язковоУ навчальноУ дисциплiни за OIПI 

окз . 

ОК4. ОК7. 

ОК2 . 

2 
ОК6 . 

3 ОК9. 

ок 11. 
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Цик л за гш, ьн оi · 

пi дго т о вки 

Ц икл пр офесiйноi" 

п iд г о т овки 

Цик л з а г альноi 

пi дго т о вки 

Ци кл пр офесiйноi 

пiдг отовки 

Цикл за гш, ьн о i 

пi дго т овки 

Ци кл пр офесiй но i 

пi дzо т овки 
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3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти 

Атестацiя здобувачiв вищо'i освiти - це встановлення вiдповiдностi 

рiвня та обсягу знань, умiнь та компетентностей здобувача вищоi" освiти, 

який навчасться за освiтньою програмою, вимогам стандартiв вищоi" освiти. 

А тестацiя випускникiв спецiальностi 072 Фiнанси, банкiвська справа та 

страхування за освiтньо-професiйною програмою «Управлiння фiнансово

економiчною безпекою» здiйснюсться у формi публiчного захисту 

квалiфiкацiйно'i роботи магiстра з видачею документiв встановленого зразка 
. . 

про одержання осв1тнього ступеня «мапстр». 

У квалiфiкацiйнiй роботi не може бути академiчного плагiату, 

фабрикацi'i та фальсифiкацi'i. 



ЗКОl 

ЗКО2 

зкоз 

ЗКО4 

ЗКО5 

ЗКО6 

ЗКО7 

ЗК08 

ЗКО9 

CKOl 

СКО2 

СКО3 

СКО4 

СКО5 

СКО6 

СКО7 

СКО8 

СКО9 

ООО 

CКll 

СК12 

СК13 

СК14 

Таблиця 2 

Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей компонентам 

освiтньоi програми 

~ м tt} ~ lri ~ r--: QC) ~ = ~ .... .... 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
о о о о о о о о о о о 

• • • 

• 

• 
• • • • 

• • • • • • 

• • • 

• • • 

• • 
• 

• • • 

• • • • 
• • • 

• 

• • • 

• • 

• 

• 
• • • 

• • 

• 

• • • • 

• • • • 

• • • 



ПРОl 

ПРО2 

ПРОЗ 

ПРО4 

ПРОS 

ПРО6 

ПРО7 

ПРО8 

ПРО9 

ПР10 

ПPll 

ПР12 

ПР13 

ПР14 

ПР15 

ПР16 

ПР17 

ПР18 

ПР19 
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Табл и ця 3 

Матриця забезпечення програмних результатiв навчання (ПРИ) 

вiдповiдними компонентами освiтньоi" програми 

,..; м ~ ~ 1() -.ё r-: аё ~ = -
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

о о о о о о о о о о 

• 
. 

• . • • . 
• 

• 

• 
• 

• • . 
• • • 

• • 

• 

• • 

• . 
• 

• • • 

• • . 
. . 

• • • • 

Розроблено 

д.е.н., професор кафедри фiнансiв , Д:1/ ,,, / 
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банкiвського бiзнесу та оподаткування ~ v с .в. О нищенка 

д.е.н., професор кафедри фiнансiв , 

банкiвського бiзнесу та оподаткування 

к.е.н., доцент кафедри фiнансiв , 

банкiвського бiзнесу та оподаткування 

~ Л.О. П т ащенко 

В.В. Скриль 
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