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ВСТУП 
 

Освітня програма (ОП) є нормативним документом, який відповідає таким положенням 

Закону України "Про вищу освіту": 

− ст. 1, п. 1. 17 - освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) - єдиний 

комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою 

результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та 

професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій), що визначає: 

1) вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; 

2) перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; 

3) кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

4) очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти; 

− ст. 10, п. 3 - стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

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

2) перелік компетентностей випускника; 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей); 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

− ст. 5, п.1 - другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття 

здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького та/або 

інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності. 

− ст. 1 п. 1.13 - компетентність визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 

навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей; 

− ст. 1 п. 1.19 - результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і 

виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми 

(програмні результати навчання) або окремих освітніх компонентів. 

  

  

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
 

Освітня програма використовується під час: 

– акредитації    освітньої    програми,   інспектуванні    освітньої    діяльності   за 

спеціальністю та спеціалізацією;  

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін й практик;  

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;  

– визначення   змісту   навчання   в   системі   перепідготовки   та   підвищення 

кваліфікації;  

– професійної орієнтації здобувачів фаху. 

Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", Національної 

рамки кваліфікацій і встановлює: 

- обсяг та термін навчання магістрів; 

- загальні компетенції; 

- професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізаціями; 

- перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої 

програми; 

- вимоги до структури навчальних дисциплін. 

Освітня програма використовується для: 



5 

- складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

- формування індивідуальних планів студентів; 

- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуальних завдань; 

- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

- акредитації освітньої програми; 

- зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

- атестації магістрів за спеціальністю 073 "Менеджмент" за ОПП "Управління 

фінансово-економічною безпекою". 

Користувачі освітньої програми: 

- здобувачі вищої освіти, які навчаються в СНУ ім. В. Даля; 

- викладачі СНУ ім. В. Даля, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю 

073 "Менеджмент" за ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою"; 

- Екзаменаційна комісія за спеціальністю 073 "Менеджмент" за ОПП "Управління 

фінансово-економічною безпекою"; 

- Приймальна комісія СНУ ім. В. Даля. 

Освітня програма поширюється на кафедри СНУ ім. В. Даля, що здійснюють підготовку 

відповідних фахівців ступеня магістр спеціальності 073 "Менеджмент" за ОПП "Управління 

фінансово-економічною безпекою". 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

  
Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Другий (освітньо-професійний) рівень 

Ступінь Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент  

Назва освітньо-

професійної 

програми 

Управління фінансово-економічною безпекою 

Форма навчання Очна (денна), заочна (дистанційна) 

Мова викладання Українська 

Передумови вступу Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, можливе 

подання вступниками сертифікатів Зовнішнього незалежного 

оцінювання з певних предметів відповідно до діючого законодавства 

Освітня 

кваліфікація 
Магістр менеджменту  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – Менеджмент 

Магістр менеджменту 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиночний, 90 кредитів ЄКТС 

Цикл/рівень  HPK – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень  

Мета програми 

Метою магістерської програми є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на 
національному та міжнародному ринку праці фахівців для підприємств, установ та організацій 
будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), 
здатних ідентифікувати та вирішувати складні задачі і проблеми у сфері управління фінансово-
економічною безпекою або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог; утвердження 
національних, культурних і загальнолюдських цінностей у них, що засновуються на класичній 
тріаді: навчання-дослідження-громадське служіння. 

Характеристика програми 

Опис предметної 
області 

Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.  
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та 
розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у 
процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.  
Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, 
закономірності; принципи, історичні передумови розвитку 
менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 
антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного 
менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення 
у менеджменті. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи 
дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, 
економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, 
соціологічні, документальні, балансові тощо); - методи реалізації 
функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи 
економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи 
проектування організаційних структур управління; методи мотивування; 
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методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та 
економічної ефективності в менеджменті тощо); методи менеджменту 
(адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); 
технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, 
імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). 
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне 
обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що 
застосовуються в менеджменті.  

Орієнтація 
програми 

Професійна, прикладна 

Основний фокус та 
особливості 
програми 

Програма має фокус на підготовку фахівців для ринку праці, здатних 
професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання 
стратегічного та поточного управління організацією, регулювання її 
функціонуванням, що передбачає застосування професійних 
компетентностей в сфері управління та адміністрування. 

Працевлаштування та продовження освіти 

Праце-
влаштування 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 
спеціальності 073 "Менеджмент" та державної атестації фахівцю 
присвоюється кваліфікація – магістра менеджменту.  
Виконуючи відповідні функції, магістр менеджменту здатний займати 
посади: керівник підприємства; менеджер-логіст; менеджер з персоналу; 
менеджер відділу збуту; керівник виробничого підрозділу; голова 
фермерського господарства; комерційний директор; менеджер 
комерційного відділу; фахівець з аналізу ринку; економічний радник; 
начальник відділення; спеціаліст планово-економічного відділу; керівник 
лінійного підрозділу, цеху, окремого виробництва підприємства; 
заступник керівника підприємства з питань економіки, матеріально-
технічного забезпечення, фінансів; керівник відділу матеріально-
технічного забезпечення або постачання; інспектор з контролю якості, 
охорони праці, техніки безпеки; консультант в апаратах органів 
державної влади; фахівець з фінансово-економічної безпеки; викладач 
навчального закладу; науковий співробітник. 

Академічні права 
випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) 
рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій 
в системі післядипломної освіти. 

Стиль та методика навчання 

Підходи до 
викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентрований підхід та проблемно-
орієнтоване навчання. Використовуються лекційні курси, семінари, 
практичні заняття в малих групах, консультації, самопідготовка у 
бібліотеці та на основі Інтернету, проектна робота та індивідуальні 
консультації. Використовуються електронні навчальні курси.   
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Система 
оцінювання 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у залежності від 
компетентністних характеристик (знання, уміння, комунікація, 
автономність і відповідальність) результатів навчання, досягнення яких 
контролюється.  
Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється 
за 100-бальною рейтинговою шкалою відповідно до чинного 
законодавства. 
Система оцінювання знань з окремих дисциплін освітньо-професійної 
програми складається з поточного і підсумкового видів контролю. 
Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти проводиться у формі 
письмових робіт (тестів), роботи на практичних заняттях,   усних 
доповідей на семінарах та конференціях, виконання індивідуальних 
завдань. 
Підсумковий контроль знань здійснюється за результатами поточного 
контролю та/або відбувається у вигляді екзамену/диференційованого 
заліку, які проводяться у усній або письмовій формі. 
 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Наявність 

необхідних ресурсів 

для організації 

освітнього процесу 

 

Наявне кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення зі спеціальності відповідає вимогам діючих 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти та 

забезпечує реалізацію державних вимог до фахівця з вищою освітою. 

Академічна мобільність 

Кредитна 

мобільність 

У закладі вищої освіти існує можливість укладання угод про вітчизняну 

та міжнародну академічну мобільність, про подвійне дипломування, 

участь у студентських міжнародних проектах тощо. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої освіти 

відповідно до чинного законодавства. 

 

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 

 

Для магістра обсяг освітньо-професійної програми дорівнює 90 кредитів ЄКТС на основі 

базової вищої освіти. 

Мінімум 35% обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на формування 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартами 

вищої освіти. Для освітньо-професійної програми встановлюється мінімальний обсяг кредитів 

ЄКТС, призначених для практики – 5 кредитів ЄКТС. 

СНУ ім. В. Даля має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою підготовки магістра за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг 

кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального 

обсягу освітньої програми. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 
 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у 

процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій за невизначеності умов і вимог 
Загальні  

компетентності 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗКЗ. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК8*. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію, працювати в 

команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного 

суспільства. 

Спеціальні  

(фахові, 

предметні)  

компетентності 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених 

цілей та міжнародних стандартів. 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани. 

СКЗ. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту. 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління людьми. 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

СК11*. Здатність до підбору та використання новітніх підходів і методів в 

управлінні фінансово-економічною безпекою. 

СК12*. Здатність застосовувати інструментарій фінансово-економічного 

аналізу, моніторингу та контролю у сфері управління фінансово-економічною 

безпекою. 

СК13*. Спроможність до організації внутрішньої та зовнішньої взаємодії зі 

стейкхолдерами щодо організації комплексної протидії загрозам та ризикам 

різних об’єктів. 

СК 14*. Спроможність до організації впровадження інновацій та наукових 

розробок для забезпечення фінансово-економічної безпеки. 
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3.  НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Шифр Результати навчання 

РН01 
Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 

РН02 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

РН03 Проектувати ефективні системи управління організаціями. 

РН04 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.  

РН05 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.  

РН06 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність. 

РН07 
Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

РН08 
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією. 

РН09 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 

РН10 
Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

РН11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

РН12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).  

РН13 
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

РН14* 
Здатність до побудови та трансформації системи фінансово-економічної безпеки для 

сучасних та потенційних потреб управління підприємством. 

РН15* 
Вміти результативно управляти бізнес-процесами та їх змінами відповідно до 

міжнародних критеріїв фінансово-економічної безпеки.  

РН16* 
Вміти застосовувати інноваційні підходи та принципи у професійній діяльності та 

наукових дослідженнях. 
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4. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Форми атестації  

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи. 

Вимоги до  

кваліфікаційної 

випускної  

роботи магістра 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі 

або проблеми в сфері менеджменту, задачі або проблеми в сфері 

менеджменту, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і 

характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із 

застосуванням теорій та методів економічної науки.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу 

вищої освіти 

Вимоги до публічного 

захисту 

кваліфікаційної 

випускної  

роботи магістра 

Захист кваліфікаційної випускної роботи магістра відбувається у 

вигляді доповіді студента у присутності членів екзаменаційної комісії. 

Доповідь має супроводжуватись демонстрацією результатів 

дослідження у вигляді презентації або роздаткового матеріалу. 

Захист кваліфікаційної випускної роботи магістра проходить на  

відкритих засіданнях екзаменаційної комісії. Порядок засідання 

екзаменаційної комісії та графік захисту затверджується наказом по 

закладу вищої освіти  і заздалегідь повідомляється студентам.  

 

5. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

  
Вимоги до 

наявності системи 

внутрішнього 

забезпечення 

якості вищої освіти 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) у СНУ ім. В. Даля 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб; 

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково- педагогічних працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

- забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату; 

- інших процедур і заходів. 
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Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

СНУ ім. В. Даля 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. 

Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості освіти 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється відповідно до 

"Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

 якості  вищої освіти СНУ ім. В. Даля" та "Положення про відділ 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості   вищої освіти 

СНУ ім. В. Даля", що оприлюднені на сайті університету. 

Вимоги до 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти 

Оцінні та контрольні заходи є обов’язковою складовою кожної 

навчальної дисципліни, яка спрямована на досягнення певних 

компетентностей, результатів навчання, що відповідають освітній 

програмі та дескрипторам НРК. 

Робоча навчальна програма кожної навчальної дисципліни містить 

викладення конкретного змісту дисципліни з розподілом на окремі 

навчальні заняття, визначає організаційні форми її вивчення, розподіл 

навчальних годин за видами занять, форми і засоби поточного та 

підсумкового контролю, інформаційно-методичне забезпечення 

дисципліни. Складовою частиною РНП є засоби діагностики рівня 

засвоєння здобувачами навчального матеріалу, сформованості їх умінь та 

навичок для проведення запланованих контрольних заходів та 

семестрової атестації.  

У ЗВО встановлено рівні умови для всіх здобувачів (тривалість 

контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм 

підрахунку результатів тощо) та відкритість інформації про ці умови, 

єдині критерії оцінки, оприлюднення строків здачі контрольних заходів, 

єдині правила перездачі контрольних заходів, оскарження результатів 

атестації, апеляції. 

Вимоги до 

процедури 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

У СНУ ім. В. Даля створено систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату, що розповсюджується на наукові, навчальні, 

науково-методичні праці науково-педагогічних працівників, докторантів, 

аспірантів та кваліфікаційні роботи здобувачів. Система базується на 

низці внутрішніх положень та вимогах чинного законодавства. 

Система запобігання та виявлення академічного плагіату спрямована на 

формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань з 

метою формування звички до сумлінного дотримання вимог етичної 

поведінки; розвиток навичок коректної роботи із джерелами інформації 

та впровадження практики належного цитування; активізацію 

самостійності та індивідуальності при створенні авторського твору; 

підвищення відповідальності за порушення загальноприйнятих правил з 

боку НПП, докторантів, аспірантів, здобувачів. Перевірка текстів на 

унікальність здійснюється однаковими для всіх здобувачів засобами: за 

бібліотекою кваліфікаційних випускних робіт – за допомогою 

програмного забезпечення фірми Unicheck і засобів системи MOODLE; 

за Internet-джерелами – за допомогою програми Antiplagiarism.net. В 

університеті сформовано репозитарій кваліфікаційних робіт, основною 

метою якого є сприяння академічній доброчесності здобувачів. 

https://snu.edu.ua/?page_id=19273
https://snu.edu.ua/?page_id=19273
https://snu.edu.ua/?page_id=19269
https://snu.edu.ua/?page_id=19269
https://snu.edu.ua/?page_id=19269
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Не допускаються до захисту випускні кваліфікаційні роботи, 

унікальність тексту яких за результатами перевірки програмно-

технічними засобами не відповідає вимогам "Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату в СНУ ім. В. Даля". 

Здобувачі зобов’язані доопрацьовувати випускні роботи до досягнення 

необхідного ступеня автентичності. 

Моніторинг та 

періодичний 

перегляд освітніх 

програм 

Постійний моніторинг, перегляд, модернізація і оновлення освітніх 

програм мають на меті гарантувати відповідний рівень надання освітніх 

послуг, а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище 

для здобувачів вищої освіти.  

Періодичність перегляду, модернізації або оновлення освітніх програм 

визначається декількома чинниками:  

1) змінами в нормативній базі; 

2) періодичністю акредитації;  

3) ініціативою гаранта освітньої програми та/або зміна гаранту; 

4) ініціативою одного з учасників проектної групи освітньої програми;  

5) ініціативою голови робочої комісії університету з впровадження, 

перегляду освітніх програм та навчально-методичного забезпечення 

дисциплін;  

6) ініціативою зовнішніх стейкхолдерів, роботодавців та здобувачів 

вищої освіти.  

Публічність 

інформації про 

освітні програми, 

ступені вищої 

освіти та 

кваліфікації 

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в університеті 

регулюються загальнонаціональними законодавчими актами та 

внутрішніми нормативними документами. Усі ці документи у 

електронному вигляді викладені у вільному доступі на офіційному сайті 

СНУ ім. В. Даля та у паперовому вигляді у відповідних структурних 

підрозділах університету.  

Юридичні відносини між здобувачем вищої освіти, що навчається за 

кошти фізичних та юридичних осіб, та університетом у зведеному 

вигляді наведені у контракті на навчання. 

Достовірна, об'єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна 

інформація щодо організації та учасників освітнього процесу розміщена 

на сайті СНУ ім. В. Даля у відкритому доступі, включаючи освітні 

програми, критерії відбору на навчання; заплановані результати 

навчання за програмою; кваліфікації; процедури навчання, викладання та 

оцінювання, що використовуються; прохідні бали та навчальні 

можливості, доступні для здобувачів вищої освіти тощо. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

6. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ТА ЇХНЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 
 

Шифр  Освітні компоненти 
Обсяг, 

кредити 

Підсумковий 

контроль 

Розподіл за 

семестрами 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 67,0     

1.1 Дисципліни загальної підготовки 9,0     

З1 Методологія та організація наукових досліджень 3,0 залік 1 

З2 Іноземна мова 3,0 залік 1,2 

З3 Публічні закупівлі 3,0 залік 2 

1.2 Дисципліни спеціальної (фахової) підготовки 37,0   

Ф1 Менеджмент 4,5 екзамен 1 

Ф2 
Технології цифровізації в управлінні та 

інформаційна безпека 
4,0 екзамен 1 

Ф3 Менеджмент персоналу 4,0 екзамен 1 

Ф4 Стратегічне управління 4,0 екзамен 1 

Ф5 Програмно-цільове управління 4,0 екзамен 1 

Ф6 Проектний менеджмент 4,0 залік 1 

Ф7 Фінансовий менеджмент 3,5 екзамен 2 

Ф8 
Організація та управління системою 

економічної безпеки 
3,0 екзамен 2 

Ф9 
Обліково-аналітичне забезпечення системи 

економічної безпеки підприємства 
3,0 екзамен 2 

Ф10 Управління безпекою соціальних систем 3,0 екзамен 3 

1.3 Курсові роботи 2,0   

Ф11 Менеджмент 1,0 захист 1 

Ф12 
Організація та управління системою 

економічної безпеки 
1,0 захист 2 

1.4 Практична підготовка за спеціальністю 19,0   

П1 Переддипломна практика 7,0 диф. залік 3 

П2 Кваліфікаційна робота магістра 12,0 захист 3 

     

2 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 23,0     

В1 Вибіркова дисципліна 1 5,0 залік 2 

В2 Вибіркова дисципліна 2 5,0 залік 2 

В3 Вибіркова дисципліна 3 5,0 залік 2 

В4 Вибіркова дисципліна 4 5,0 залік 3 

В5 Вибіркова дисципліна 5 3,0 залік 3 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ 90,0   
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7. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ 
 

Таблиця 1  
 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою компетентностей 

дескрипторам НРК 

 

 

К
л

а
си

ф
ік

а
ц

ія
 к

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ей
 з

а
 Н

Р
К

 

Знання 
 

Зн1. Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання 

та / або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, які є 

основою для 

оригінального мислення 

та інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті дослідницької 

роботи. 

 

Зн2. Критичне 

осмислення проблем у 

навчанні та/або 

професійній діяльності та 

на межі предметних 

галузей 

Уміння/навички 
 

Ум1. Розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах неповної / 

недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог 

 

 

Ум2. Провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

 

 

Комунікація 

 
К1. Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, 

що їх 

обґрунтовують, до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема 

до осіб, які 

навчаються 

 

К2 Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

 

Відповідальність та 

автономія 

 
АВ1. Прийняття рішень у 

складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів та прогнозування 

 

АВ2. Відповідальність за 

розвиток професійного 

знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди. 

 

АВ3. Здатність до 

подальшого навчання, яке 

значною мірою є 

автономним та 

самостійним. 

Загальні компетентності 

ЗК01 ЗН2  УМ1, УМ2 К1, К2 АВ3 

ЗК02   К1, К2  

ЗК03  УМІ, УМ2  К1 АВ1 

ЗК04  УМ1 К1 АВ1, АВ2 

ЗК05   К1  АВ2 

ЗК06  УМ1   

ЗК07 ЗН1, ЗН2  УМ1   

ЗК08* ЗН1 УМ1 К2 АВ2 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01 ЗН2  УМ1   

СК02   К2  

СК03   К2  

СК04  УМ1   

СК05 ЗН2   К2  

СК06     

СК07 ЗН1  УМ1   

СК08  УМ1   

СК09 ЗН2  УМ1 К1 АВ1, АВ3 

СК10 ЗН1  УМІ, УМ2 К1 АВ1 

СК11* ЗН1 УМ2  АВ1 

СК12* ЗН2 УМ1   

СК13*  УМ1  АВ1 

СК14* ЗН2 УМ2 К1 АВ1 
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Таблиця 2  

 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою результатів навчання та компетентностей 

 

Результати 

навчання  

Компетентності (шифри) 

Інтегральна компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
З

К
0

1
 

З
К

0
2

 

З
К

0
3

 

З
К

0
4

 

З
К

0
5

 

З
К

0
6

 

З
К

0
7

 

З
К

0
8

*
 

С
К

0
1

 

С
К

0
2

 

С
К

0
3

 

С
К

0
4

 

С
К

0
5

 

С
К

0
6

 

С
К

0
7

 

С
К

0
8

 

С
К

0
9

 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

*
 

С
К

1
2

*
 

С
К

1
3

*
 

С
К

1
4

*
 

РН1 +        +        +  + +  + 

РН2   +       +         +    

РН3 +            +         + 

РН4    +           +       + 

РН5          +           +  

РН6      +   +        +    +  

РН7  +   +   +     +       +   

РН8   +          +        +  

РН9     +   +            +   

РН10              +  +       

РН11           +            

РН12  +  +         +  + +  +     

РН13   + +  +    +  +    + +   +  + 

РН14*      + +   +  +        + +  

РН15* +     +  +  +     +  +   +  + 

РН16*   +    +   +       + +  + +  

 
 

 
 

 

 



17 

Таблиця 3  

 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою освітніх компонентів та компетентностей 

 

Шифр 

освітнього 

компоненту 

Компетентності (шифри) 

Інтегральна компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
З

К
0

1
 

З
К

0
2

 

З
К

0
3

 

З
К

0
4

 

З
К

0
5

 

З
К

0
6

 

З
К

0
7

 

З
К

0
8

*
 

С
К

0
1

 

С
К

0
2

 

С
К

0
3

 

С
К

0
4

 

С
К

0
5

 

С
К

0
6

 

С
К

0
7

 

С
К

0
8

 

С
К

0
9

 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

*
 

С
К

1
2

*
 

С
К

1
3

*
 

С
К

1
4

*
 

З1 +  +    +      +      +  + + 

З2  + +     +   +           + 

З3       +        +       + 

Ф1 +     +   + +   +    + +   + + 

Ф2   +          +    +  +  + + 

Ф3  +      + +  +  + +  +   +    

Ф4     + + + +  +       + +   +  

Ф5    +   +     +   +  +  +    

Ф6 + +     +   +     +  +  +   + 

Ф7 +    + +   + +  +     +   + +  

Ф8  +     +   +       + + + + +  

Ф9  +     +   +   +     +  +   

Ф10  +      + +  +      + +   +  

П1 + + +   + +  + + + + + + + + + + + + +  

П2 + + +   + +  + + + + + + + + + + + + + + 
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Таблиця 4  
 

 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою результатів навчання компонентам освітньої програми 
 

Шифр 

результату 

навчання 

Компоненти освітньої програми (шифри) 

З1 З2 З3 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 П1 П2 

РН1 +   + +   +  + + + + + + 

РН2 + +   +  +    + + + + + 

РН3 +   + + +   +     + + 

РН4   +     + +     + + 

РН5    +   + + +     + + 

РН6    + +  + + + +   + + + 

РН7 + +  + + +    + + + + + + 

РН8 + +  + +         + + 

РН9  +  +  +    +    + + 

РН10  +    +        + + 

РН11  +  +  +        + + 

РН12 + + + + + +  +   + + + + + 

РН13 + +  + +  + + + +   + + + 

РН14*           + + + + + 

РН15* +    +  + +  +  +  + + 

РН16* +   + +  + +   +  + + + 
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8. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
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4. Національна рамка кваліфікацій. База даних «Законодавство України». ВР України. 
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