
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Управління фінансово-економічною безпекою

Спеціальність 073 Менеджмент
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр з менеджменту, спеціалізація «Управління фінансово-
економічною безпекою»

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 
1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

Сертифікат про акредитацію НІ-ІV, № 1172965, термін дії до 1 липня 
2024 року

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень
НРК України –8 рівень
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL –7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Підготовка  фахівців  з  управління  фінансово-економічною
безпекою щодо організації управління інформаційно-аналітичним
забезпеченням  безпеки  підприємства,  боротьби  з  економічною
злочинністю,  виявлення  корпоративних  конфліктів  (рейдерства)
та забезпечення національної безпеки держави.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Підготовка  компетентних  фахівців,  які  володіють  глибокими

знаннями,  а також базовими й професійними компетентностями
щодо  забезпечення  ефективного  управління  фінансово-
економічною безпекою підприємств (організацій, установ).
Основні напрями професійної діяльності магістрів з менеджменту
за  цією  спеціальністю  –  дослідницька,  організаційна,
управлінська, технологічна, контрольна, прогностична, технічна.
Здобувач має оволодіти навичками:
–  приймати  комплексні  ефективні  управлінські  рішення  щодо
планування,  організації,  мотивації  та  контролю  системи
фінансово-економічної  безпеки   підприємств   (організацій,
установ),  своєчасно  реагувати  на  зміни  зовнішнього  та
внутрішнього середовища;
–  забезпечувати  ефективність  технології  діяльності  з  протидії
корупції;
–  здійснювати  аналітичне  забезпечення  антикорупційної
діяльності.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна



Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Спеціальна  освіта  в  області  управління  фінансово-економічною
безпекою за спеціальністю «Менеджмент»
Ключові  слова:  Управління  захистом  комерційної  таємниці
підприємства;  організація  управління інформаційно-аналітичним
забезпеченням  безпеки;   стратегічний  та  інноваційний
менеджмент  у  сфері  фінансово-економічної  безпеки;  кадрова
безпека  підприємства;  боротьба  з  економічною  злочинністю,
попередження  правопорушень  в  економічній  сфері;   методи
подолання корпоративних конфліктів (рейдерства),  забезпечення
національної безпеки держави.

Особливості 
програми

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та
професійних  вимог.  Орієнтована  на  формування  у  студентів
компетентностей  щодо  управління  фінансово-економічною
безпеко..
Програма  підтримується  підприємствами,  аудиторськими
компаніями та у державному секторі.

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

12 Керівники підприємств, установ та організацій
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій
та їх підрозділів
23 Викладачі
24 Інші професіонали
34 Інші фахівці
41 Службовці, пов'язані з інформацією

Подальше навчання Продовження  навчання  на  третьому  (освітньо-науковому)  рівні
вищої освіти, який відповідає дев’ятому рівню НРК

Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання,
самонавчання, навчання через виробничу практику, навчання на
основі досліджень, дистанційне навчання. Викладання у вигляді:
мультимедійних  та  інтерактивних  лекцій,  семінарських  та
практичних занять.

Оцінювання Формативне (письмові та усні коментарі та настанови викладачів в
процесі,  формування  навичок  самооцінювання)  та  сумативне
(письмові  іспити  з  навчальних  дисциплін,  оцінювання  поточної
роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (письмові
роботи,  презентації,  тестування),  захист  звіту  з  практики,  захист
курсових робіт, публічний захист магістерської дипломної роботи.

Програмні компетентності та результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

РН 1. Навики аналізування та визначення структурних елементів
процесу  забезпечення  фінансово-економічної  безпеки  держави,
підприємств  (установ,  організацій)  з  метою  визначення  їх
характеристик і взаємозв’язків.
РН 2. Навики систематизації  заходів із забезпечення фінансово-
економічної безпеки держави, підприємств (установ, організацій).
РН  3.  Навики  пропонувати  на  основі  моніторингу  та  аналізу
діяльності  органів  влади  організаційно-правові  засоби
підвищення  ефективності  діяльності  управлінських  структур,  у
тому числі сил забезпечення національної безпеки.
РН  4.  Навики  розробляти  проекти  положень,  наказів  та
інструкцій, що регламентують діяльність підрозділу економічної



безпеки підприємств (установ, організацій).
РН  5.  Уміння  визначати  перспективність  та  ефективність
інноваційної  діяльності  в  галузі  фінансово-економічної  безпеки
підприємства відповідно до встановлених стандартів (норм).
РН  6.  Навики  застосовувати  методи  оцінювання  ефективності
систем захисту даних.
РН  7.  Уміння  із  залученням  наукової  та  законодавчо-правової
бази  функціонування  суб'єктів  господарювати,  забезпечувати
податкову  та  фінансову  безпеку  підприємств  (установ,
організацій).
РН  8.  Навики  обґрунтування  системи  розробки  та  відбору
варіантів  антикризової  стратегії  підприємств  (установ,
організацій).
РН 9. Уміння визначати види та величину аудиторських ризиків
помилок у фінансовій звітності.
РН  10.  Навики  перевірки  законності  фінансово-господарських
операцій та достовірності  бухгалтерської і фінансової звітності.
РН 11. Уміння організовувати управління національною безпекою
в  усіх  сферах  життєдіяльності  суспільства,  виходячи  із
потенційних та реальних загроз та небезпек національній безпеці
України,  використовуючи  методи  теорії  управління  безпекою
соціальних систем.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ВРН  1.  Пропонувати  організаційно-правові  заходи  підвищення
ефективності  діяльності  органів  державної  влади  у  сфері
забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері.
ВРН  2.  Обирати  адекватно  об’єкту  і  цілям  контролю  критерії,
види  і  форми  контролю  стану  фінансово-економічної  безпеки
підприємств (установ, організацій).
ВРН  3.  Здійснювати  взаємодію  з  контролюючими  органами  в
рамках системи податкового адміністрування;
ВРН 4. Готувати рекомендації, пропозиції до проектів зовнішньо
та  внутрішньополітичних  стратегій  України,  спрямованих  на
адекватну  відповідь  реальним  та  потенційним  загрозам
національній безпеці України.
ВРН  5.  Складати  та  реалізувати  антикризову  програму
підприємства.
ВРН  6.  Аналізувати  сутність  явищ  і  процесів  реального  світу,
свідомо  використовувати  наукові  знання  у  пізнавальній  і
професійній діяльності;
ВРН  7.  Володіти  та  використовувати  психолого-педагогічні
технології у професійній та інших сферах життєдіяльності.
ВРН  8.  Ідентифікувати  та  розвивати  лідерський  потенціал,
підприємливість і вміння йти на виправданий ризик;
ВРН  9.  Здійснювати  науково-дослідні  роботи  та  викладати  їх
результати в наукових публікаціях.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове 
забезпечення

В  забезпеченні  навчального  процесу  підготовки  фахівців  за
освітньо-професійною  програмою  Управління  фінансово-
економічною безпекою за освітнім рівнем «магістр» беруть участь
5 кафедр, 100 % викладачів  – науково-педагогічні  працівники з
науковими ступенями і вченими званнями, з них: п’ять докторів
наук,  професора,  один  кандидат  наук,  професор  та  десять



кандидатів  наук,  доцентів.  Середній  вік  штатних  викладачів  з
науковими  ступенями  і  вченими  званнями  складає  52  роки.
Випусковою  кафедрою  з  підготовки  фахівців  за  освітньо-
професійною  програмою  Управління  фінансово-економічною
безпекою  є  кафедра  Фінансово-економічної  безпеки,  обліку  і
оподаткування. Очолює кафедру доктор  наук, професор Момот
Т.В. Науково-педагогічні працівники в достатній мірі володіють
прогресивними методами навчання  і  контролю знань  студентів,
застосовують мультимедійне обладнання та засоби дистанційної
освіти.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчально-виховний  процес  ХНУМГ  імені  О.М.  Бекетова
забезпечений  аудиторним  фондом,  адміністративними  і
допоміжними  приміщеннями  загальна  площа  приміщень,  які
використовуються у навчальному процесі , складає 32180,9 кв. м.
У  навчальному  процесі  підготовки  магістрів  за  освітньо-
професійною  програмою  Управління  фінансово-економічною
безпекою  із  спеціальності  073  Менеджмент  в  галузі  знань  07
Управління та адміністрування використовується 2 лабораторії та
2  спеціалізованих  кабінети.  Спеціалізовані  комп’ютерні
лабораторії  кафедри  і  університету  в  цілому  мають  сучасне
обладнання та програмне забезпечення, необхідне для виконання
навчального  плану,  можливість  доступу  до  мережі  інтернет.
Важливою складовою забезпечення навчально-виховного процесу
у  Харківському  національному  університеті  міського
господарства  імені О.М.  Бекетова  є  сучасна  бібліотека.
Навчально-лабораторна база випускової та забезпечуючих кафедр
повністю забезпечує проведення аудиторних занять на сучасному
рівні, дає можливість широко використовувати наочні посібники,
лабораторне  та  демонстраційне  обладнання,  технічні  засоби
навчання.  Для  лекційних  занять  використовуються  аудиторії
університету, які мають мультимедійне обладнання.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Навчальний  час  визначено  в  годин/кредитах  EСTS,  у
співвідношенні – 1 кредит EСTS дорівнює 30 годинам. Загальний
обсяг  навчального  навантаження  згідно  з  навчальним  планом
складає  2700/90  (годин/кредитів),  у  тому  числі  обов’язкова
частина  –  2010/67  (годин/кредитів),  вибіркова  –
690/23 (годин/кредитів). Загальний навчальний час складається з
аудиторної  (639  годин)  та  самостійної  (2061  годин)  роботи
студента.  Розподіл  навчального  часу  за  видами  занять
забезпечується  у  співвідношенні:  аудиторні  заняття  –  37%,
самостійна  робота  студента  –  63%.  Вибіркова  частина
навчального плану конкретизує та доповнює обов’язкову частину
з  урахуванням  задоволення  освітніх  потреб  особистості,
регіональних та державних потреб у фахівцях даної спеціальності.
Для  кожної  дисципліни  навчального  плану  (22  дисципліни)
розроблено  комплекс  навчально-методичного  забезпечення.  Всі
дисципліни  мають  відображення  в  системі  дистанційного
навчання  ХНУМГ ім.  О.М.  Бекетова  (Moodle).  При проведенні
лекційних  та  практичних  занять  викладачами  використовується
навчальний  матеріал,  що  подається  у  вигляді  презентацій
створених  в  MS  PowerPoint.  Також  презентації  активно
використовуються  студентами  при  захист  курсових  та



магістерських  робіт.  Для підготовки  та  проходження державної
атестації випусковою кафедрою розроблені методичні вказівки до
виконання  магістерської  роботи.  Виробнича  і  переддипломна
практика  за  темою  магістерської  роботи  проходить  на
підприємствах різної сфери діяльності.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Харківським національним
університетом  міського  господарства  імені  О.  М.  Бекетова  та
Групи  Компаній  «Фактор».  Корпорація  проводить  практичну
підготовку  студентів,  навчаючи  їх  на  філіалі  кафедри  на  базі
групи  компаній  «Фактор»  та  надаючи  місця  для  проходження
виробничої практики та комплексного тренінгу.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Партнерами кафедри є такі навчальні заклади:
1. Університет Де Пол, м. Чикаго, США,
2. Uniwersytet Łódzki, Университет міста Лодзь, Польща,
3.  Akademia  Górniczo-Hutnicza  imeni  Stanisława  Staszica
(Технічний університет AGH, м. Краків, Польща) 
4.  Організації:  Польсько-українська  фундація  співпраці  ПАУСІ,
Kiev, Warsaw; Institute of Certified Financial Managers, ICFM (UK)
in Russia, Moscow; CRDF Global, Kiev Office

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Можливе, після вивчення курсу української мови


