
 
 
 
 

Профіль програми 
Магістр з менеджменту 

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини, Україна 
Акредитаційна інституція Акредитаційна комісія України 
Рівень програми, тип диплому Другий рівень вищої освіти, одиничний ступінь 
Період акредитації Програма впроваджується в 2016 році 
Рівень програми FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, 

НРК – 7 рівень. 

А Мета програми 
Магістерська програма за спеціальністю «Менеджмент» забезпечує якісно новий 

рівень підготовки на основі компетентного підходу, орієнтована на підготовку 
фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби вітчизняного та 
іноземного споживача. Мета підготовки магістрів з менеджменту в УДПУ імені Павла 
Тичини визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та 
запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти за даною спеціальністю.  Зміст 
спеціальної професійної підготовки магістрів з менеджменту зумовлений 
необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та навичок, які можуть забезпечити 
відповідність фахівця таким рівням, як професіонал з фінансово-економічної безпеки.  

Дана програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок у сфері 
управління системою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, 
установи, організації та вміння їх застосовувати з метою ефективного управління 
фінансовою діяльністю підприємств. 

Зміст спеціальної професійної підготовки обумовлюється необхідністю підготовки 
фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико-
методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з ефективного 
управління у галузі фінансово-економічної безпеки.  

В Характеристика програми 
1 Предметна 

область, напрям 
Дисципліни циклу загальної підготовки, циклу професійної 
підготовки, вільного вибору здобувача вищої освіти (36:34:30). 
Основні предмети – Менеджмент (4,8%), Правове забезпечення 
безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні (3,5%), 
Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-
економічної безпеки (3,5%), Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки на підприємстві (3,5%), Наукове та 
методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-
економічної безпеки (3,5%), Інформаційно-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки (3,5%), Комплексне 
забезпечення фінансово-економічної безпеки (6%), Податковий 
менеджмент (3,5%), Страховий менеджмент (3,5%), Фінансовий 
менеджмент (3,5%). 

2 Фокус програми 
загальна \ 
спеціальна 

Загальна програма «Менеджмент». Акцент робиться на здобутті 
навичок та знань з менеджменту, який передбачає визначену 
зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного 
зростання. Спеціалізація: «Управління фінансово-економічною 
безпекою». 



3 Орієнтація 
програми 

Програма професійна прикладна. 
Програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі 
менеджменту; враховує специфіку роботи організацій, установ 
та підприємств у сучасних умовах господарювання; базується на 
загальновідомих наукових результатах, із врахуванням 
необхідності оцінювати ризики, загрози та виклики, що 
зумовлені впливом факторів зовнішнього середовища на 
фінансово-економічну систему України та її складові, розуміти 
сутність і тенденції розвитку фінансово-економічної системи, її 
елементів, розробляти і вирішувати питання попередження і 
нейтралізації загроз та ризиків фінансово-економічній безпеці 
різних об’єктів; орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках 
яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

4 Особливості 
програми 

Програма передбачає підготовку фахівців з менеджменту з 
урахуванням особливостей функціонування підприємств, 
установ, організацій та розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій. Орієнтована на глибоку професійну підготовку 
сучасних фахівців у сфері фінансово-економічної безпеки усіх 
рівнів управління, а також автоматизації управління 
підприємством, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до 
сучасного бізнес-середовища. Формує фахівців з новим 
перспективним способом мислення, здатних вирішувати 
конкретні проблеми і завдання професійної діяльності, 
застосовуючи не лише існуючі методи управління, але й 
удосконалюючи їх на базі сучасних наукових досягнень. 
Виконується в активному дослідницькому середовищі, є 
мобільною за програмою «Подвійний диплом». Програма 
викладається українською мовою. 

С Працевлаштування та продовження освіти 
1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах та в фінансово-кредитних 

установах будь-якої організаційно-правової форми 
господарювання. 
Професіонали з управління фінансово-економічною безпекою 
підготовлені до виконання професійних функцій за видами 
економічної діяльності: діяльність головних управлінь (хед-
офісів); консультування з питань управління, зокрема, 
консультування з питань комерційної діяльності й управління, 
інша професійна, наукова та технічна діяльність у сфері 
консультування з питань безпеки; діяльність приватних 
охоронних служб, обслуговування систем безпеки, проведення 
розслідувань. 
Фахівець здатний займати посади: професіонал з фінансово-
економічної безпеки; професіонал з корпоративного управління; 
відповідальний працівник банку (філії банку, інші фінансової 
установи); економічний радник; консультант з економічних 
питань; оглядач з економічних питань. 

2 Продовження 
освіти 

Можливість  навчання  за  програмою  третього  рівня  за  цією 
галуззю знань або суміжних магістерських програм вищої 
освіти. 

D Стиль та методика навчання 
1 Підходи до 

викладання та 
навчання 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, 
ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають 
інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні 



проводяться з використанням поширених методів: кейс-метод, 
ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з  
використанням сучасних професійних програмних засобів. 
Навчально-методичне забезпечення і консультування 
самостійної роботи здійснюється через середовище освітнього 
процесу університету Moodle. 

2 Система 
оцінювання 

Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація 
проектно-дослідних робіт, есе, звіти команд, звіти з практики, 
курсові роботи, тестування знань в середовищі Moodle. 
Підсумковий контроль – екзамен/залік або за безсесійною 
формою (за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни 
балів). Підсумкова атестація – комплексний екзамен за фахом та 
захист випускної кваліфікаційної роботи. 

E Програмні компетентності 
1 Загальні Аналіз та синтез: здатність до аналізу та синтезу із 

використанням логічних аргументів та доказаних фактів. 
Гнучкість мислення: набуття гнучкості мислення, відкритого 
для застосування набутих економічних знань для вирішення 
стратегічних та поточних завдань економічного розвитку 
підприємства, а також для застосування набутих економічних 
знань у повсякденному житті.  
Робота в команді: здатність виконувати роботу в команді, 
включаючи здатність взаємодії із колегами та виконання 
обов’язкової роботи в установлені терміни.  
Комунікативна здатність: здатність ефективно спілкуватися, 
надавати складну комплексну інформацію у стислій формі усно 
та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою у 
тому числі іноземною.  
Навички популяризації: здатність спілкуватися із 
неспеціалістами, включаючи формування навичок до 
викладання.  
Соціальні та етичні зобов’язання: формування навиків 
соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних 
зобов’язань з точки зору професійної етики. 

2 Фахові Глибокі знання та розуміння: здатність до тактичного (з 
елементами стратегії) управління підрозділами фінансово-
економічної безпеки або їх функціональними складовими 
(інформаційно-аналітичними, охорони, внутрішньої та 
зовнішньої безпеки, забезпечення), а також самостійними 
організаціями, що надають послуги у галузі безпеки. 
Навички оцінки: здатність до формування системи критеріїв 
оцінювання рівня фінансової та економічної безпеки, 
встановлення їх критичних значень, вихід за межі яких створює 
загрозу для безпеки підприємства; здатність до аналізу та 
прогнозування; динаміки розвитку потенційних та реальних 
загроз життєво важливим інтересам різних об’єктів (держави, 
підприємств, організацій та установ, інших елементі соціально-
економічних систем). 
Математичні навички: здатність зрозуміти та уміло 
застосувати економіко-математичні методи, які 
використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень. 
Експериментальні навички: здатність до формування 



колективу та забезпечення його ефективного функціонування, з 
використанням неформальних методів управління; здатність до 
розробки плану та програми забезпечення безпеки в різних 
видах діяльності та здійснення оперативного прикриття у даних 
системах; спроможність до координації діяльності 
функціональних підрозділів підприємства, установи, організації 
щодо протидіям реальним та потенційним загрозам і ризикам у 
фінансово-економічної сфері; спроможність до організації 
внутрішньої та зовнішньої взаємодії щодо організації 
комплексної протидії загрозам та ризикам фінансово-
економічній безпеці різних об’єктів (державі, підприємствам, 
організаціям та установам, іншим елементам соціально-
економічних систем).  
Розв’язання проблем: здатність до розробки стратегії безпеки 
підприємства та його підрозділів, створення програми розвитку 
підприємства; здатність до визначення перспективних цілей і 
завдань управління фінансово-економічною безпекою; здатність 
до оперативної розробки та організації заходів щодо 
попередження й нейтралізації загроз та ризиків фінансово-
економічній безпеці; здатність до узгодження стратегії 
фінансово-економічної безпеки та виробничої стратегії; 
спроможність до організації впровадження інновацій та 
науково-технічних розробок для забезпечення фінансово-
економічної безпеки. 
Інформаційні навички: здатність здійснювати роботу з 
інформацією фінансово-правового характеру для прийняття 
необхідних рішень; уміння використовувати інформаційні 
технології у фінансах для виконання практичних завдань у 
галузі професійної діяльності.  
Культура економіки: здатність пояснити широкий діапазон 
фінансово-економічних процесів та загроз, які відбуваються на 
підприємстві та в країні.  
Подальше навчання: здатність до викладання безпекознавчих 
дисциплін у навчальних закладах; спроможність обґрунтовувати 
тематику і плани (проекти) наукових досліджень; здатність до 
проведення наукових досліджень. 

F Програмні результати навчання 
 - Здатність до визначення політики і стратегії забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства, установи, організації. 
- Здатність до управління системою забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства, установи, організації.  
- Здатність до вироблення і реалізації управлінських рішень із недопущення або 

зведення до мінімуму впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на власність і працівників 
суб'єкта підприємництва, у тому числі на його фінансові, матеріальні, інформаційні, 
кадрові ресурси, на основі реалізації розробленого комплексу заходів економіко-
правового й організаційного характеру. 

- Здатність до проектування системи фінансово-економічної безпеки підприємства, 
установи, організації.  

- Здатність проектувати систему інформаційно-аналітичного забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації. 

- Здатність до планування діяльності із забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства, установи, організації. 

- Здатність до формування організаційної структури системи економічної безпеки 
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підприємств, установ, організацій. 
- Здатність до формування системи забезпечення безпеки кадрової політики 

підприємства, установи, організації. 
- Здатність до здійснення загального контролю за діяльністю підприємства, 

установи, організації та їх структурних підрозділів стосовно забезпечення фінансово-
економічної безпеки. 

- Здатність до організації роботи з документами, які стосуються системи безпеки та 
знаходяться в документообігу підприємства, установи, організації або їх структурних 
підрозділів. 

- Здатність до організації дій із забезпечення безпеки діяльності підприємства, 
установи, організації інформаційно-комунікаційними зв'язками. 

- Здатність до організації дій із забезпечення надійності персоналу підприємства, 
установи, організації. 

- Здатність до організації забезпечення охорони праці в галузі безпеки. 
- Здатність до організації забезпечення цивільного захисту в галузі безпеки. 


