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І. Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень  

Ступінь, що 

присвоюється 

Магістр  

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальность 125 Кібербезпека  

Освітня програма Кібербезпека / Cyber Security 

Обмеження щодо 

форм навчання 

немає 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр з кібербезпеки  

 

Кваліфікація(-ї) 

професійна(-і) 

Відсутня 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти − Магістр 

Спеціальність – 125 Кібербезпека 

Освітня програма – Кібербезпека  

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, 

автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-

аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні 

ресурси і технології; технології забезпечення складових безпеки 

інформації: інформаційна безпека, кібербезпека, безпека інформації; 

процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що 

підлягають захисту. 

Цілі навчання: підготовка професіоналів, здатних використовувати і 

впроваджувати технології та застосовувати засоби інформаційної та/або 

кібербезпеки, які володіють механізмами забезпечення безпеки в 

децентралізованих системах. 

Теоретичний зміст предметної області: принципи формування систем 

забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки; методи та засоби 

виявлення, управління та ідентифікації ризиків; загальні принципи та 

правила застосування криптографічних способів у блокчейн технології, 

методологічні основи розробки та функціонування блокчейн платформ, 

смартконтрактів, методи та механізми забезпечення безпеки в сучасних 

системах цифровій економіки 

Методи, методики та технології: статистичні, якісні та кількісні методи/ 

методики оцінки поточного стану інформаційної безпеки; експертного 

оцінювання, математичного моделювання, прогнозування; інформаційно- 

комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи 

дослідницької діяльності та презентації результатів 

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне 

обладнання, Security Information and Event Management системи та 

програмні продукти: управління інформаційною безпекою (Security 

Information Management), та управління подіями безпеки (Security Event 

Management), специалізований клас (кіберполігон). 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на  третьому (освітньо-науковому) 

рівні (доктор філософії) за спеціальністю «Кібербезпека».  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 



 

Працевлаштування 

випускників 

Фахівці з кібербезпеки можуть працювати, згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010), а саме: 

 керівними працівниками апарату місцевих органів державної 

влади; 

 керівниками підрозділів комп’ютерних послуг; 

 керівниками проектів та програм; 

 менеджерами (управителями) систем з інформаційної безпеки; 

 розробниками комп’ютерних програм; 

 викладачами університетів та вищих навчальних закладів; 

 науковими співробітниками (інформаційна аналітика); 

 професіоналами в галузі інформації та інформаційні аналітики; 

 науковими співробітниками (електроніка, телекомунікації); 

 інженерами в галузі електроніки та телекомунікацій; 

 науковими співробітниками (проекти та програми); 

 професіоналами з управління проектами та програмами. 

ІІ – Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпека та/або 

кібербезпеки, що передбачає проведення досліджень та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК 3. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною 

мовами як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним 

спрямуванням. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. 

ЗК 6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 1. Здатність розробляти та впроваджувати нормативні документи, 

положення, інструкції й вимоги технічного та організаційного 

спрямування, а також інтегрувати, аналізувати і використовувати кращі 

світові практики, стандарти з метою здійснення професійної діяльності в 

галузі інформаційної безпеки  та/або кібербезпеки. 

СК 2. Здатність розробляти, впроваджувати і супроводжувати програмні 

та програмно-апаратні комплекси засобів інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах (інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних, автоматизованих). 

СК 3. Здатність розробляти й впроваджувати систему менеджменту 

інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації, формувати 

стратегію і політики інформаційної безпеки різних рівнів на базі 



 

світових й вітчизняних стандартів з урахуванням кращих практик галузі 

інформаційних технологій та їх безпеки.  

СК 4. Здатність до проектування, впровадження, супроводження 

інформаційних мереж і ресурсів, безпеки інформаційних технологій (в 

т.ч. хмарних технологій та додатків), а також безпеки 

бізнес/операційних процесів з метою забезпечення функціонування 

інформаційно-комунікаційних систем згідно встановленої стратегії  і 

політики інформаційної безпеки та/або кібербезпеки  організації. 

СК 5. Здатність розробляти та впроваджувати систему управління 

інформаційними активами (ресурсами), володіти методами теорії ризик 

менеджменту та процесних моделей, розробляти моделі загроз й моделі 

порушника, а також забезпечувати штатне функціонування системи 

інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації з використанням 

сучасних технологій. 

СК 6. Здатність планувати, впроваджувати, забезпечувати та 

контролювати безперервність бізнес/операційних процесів установи, 

згідно встановленої стратегії і політики інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки організації. 

СК 7. Здатність аналізувати причини та наслідки збоїв або відмов 

функціонування інформаційних систем, що викликані реалізацією 

різного класу кіберінцидентів, а також розробляти й впроваджувати 

методи і заходи відновлення штатного функціонування інфраструктури 

організації в цілому. 

СК 8. Здатність розробляти, планувати, аналізувати та впроваджувати 

систему доступу до інформаційних ресурсів, а також систему аудиту і 

контролю функціонування інформаційно-комунікаційних систем та 

технологій (вузлів доступу до глобальних мереж, програмно-апаратних 

комплексів, підсистем, тощо), згідно встановленої  стратегії і політики 

інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації.  

СК 9. Здатність розробляти та впроваджувати методи і заходи протидії 

кіберінцидентам, а також здійснювати процедури управління, контролю 

та розслідування, надавати рекомендації щодо попередження та аналізу 

кіберінцидентів. 

СК 10. Здатність розробляти, впроваджувати, та супроводжувати  

бізнес/операційні процеси з використанням методів та засобів 

криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності, згідно встановленої стратегії і політики 

інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації. 

СК 11. Здатність розробляти, впроваджувати і супроводжувати системи 

аудиту та моніторингу якості бізнес/операційних процесів 

інформаційно-комунікаційних систем та технологій, а також  системи 

менеджменту інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації в 

цілому. 

СК 12. Здатність проводити науково-освітню діяльність, розробляти та 

впроваджувати систему управління персоналом, а також проводити та 

планувати навчання працівників і наукові дослідження в сфері безпеки 

інформаційно-комунікаційних систем і технологій у відповідність 

вітчизняним та світовим стандартам галузі інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки 

 

 З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей з 

класифікацією компетентностей НРК використовується матриця відповідності 

визначених компетентностей та дескрипторів НРК, яка є інформаційним додатком 

(таблиця 1 пояснювальної записки). 



 

ІІІ – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання за спеціальністю 

125 «Кібербезпека» освітньо-професійної програми «Кібербезпека» 

 
РН1 – постійно вдосконалювати та застосовувати знання державної та іноземних 

мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації; 

РН 2 – планувати, аналізувати та організовувати власну професійну діяльність, 

обирати  оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих 

задач та практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню 

ефективність; 

РН 3 – аналізувати та адаптувати професійну діяльність в умовах частої зміни та 

прогресу інформаційних технологій, що застосовуються в організації, планувати і 

прогнозувати кінцевий результат; 

РН 4 – діяти на основі законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог 

відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної 

діяльності; 

РН 5 – аналізувати та впроваджувати процедури контуру бізнес-процесів 

підприємства, що базуються на національних та міжнародних стандартах 

інформаційної та/або кібербезпеки; 

РН 6 – розробляти, впроваджувати та супроводжувати програмні та програмно-

апаратні комплекси засобів інформаційної безпеки та/або кібербезпеки в 

інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах та у інфраструктурі 

організації в цілому; 

РН 7 – виявляти, описувати та використовувати систему аналізу зв’язків між 

інформаційними потоками та ресурсами (в.ч. критичними) в контурі бізнес-

процесів організації (підприємства); 

РН 8 – проектувати, впроваджувати, та супроводжувати системи захисту 

інформаційних систем та ресурсів, інфраструктури установи, розробляти сучасні 

архітектури використання інформаційних технологій та їх безпеки (архітектури 

безпеки, моделі інформаційної безпеки, режими безпечного функціонування, 

методи оцінки якості функціонування відкритих та закритих систем, тощо); 

РН 9 – проектувати, впроваджувати, супроводжувати системи та комплекси 

(програмні, програмно-апаратні) захисту застосунків (в.ч. веб-застосунків) з метою 

забезпечення якісного функціонування інформаційно-комунікаційних систем, 

згідно встановленої політики інформаційної безпеки та/або кібербезпеки; 

РН 10 –  аналізувати  та впроваджувати системи класифікації загроз інформаційним 

ресурсам (активам), проводити їх ранжування  у відповідності до різних класів 

параметрів (за ймовірністю появи, вартістю, якісними і кількісними показниками, 

тощо); 

РН 11 – планувати, впроваджувати, забезпечувати та контролювати безперервність 

бізнес/операційних процесів організації (підприємства), згідно встановленої 

політики інформаційної безпеки та/або кібербезпеки і стратегії організації 

(підприємства); 

РН 12 – розробляти, планувати, аналізувати та впроваджувати систему доступу до 

інформаційних ресурсів, інформаційно-комунікаційних систем (вузлів доступу до 

глобальних мереж, програмно-апаратних комплексів, підсистем, програмного 



 

забезпечення, тощо), згідно встановленої політики інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки;  

РН 13 – розробляти, планувати, аналізувати та впроваджувати систему аудиту і 

контролю ефективності функціонування інформаційно-комунікаційних систем 

(вузлів доступу до глобальних мереж, програмно-апаратних комплексів, підсистем, 

тощо), згідно встановленої політики інформаційної безпеки та/або кібербезпеки; 

РН 14 – розробляти та впроваджувати заходи протидії кіберінцидентам, а також 

аналізувати, здійснювати процедури управління та контролю інцидентами, 

організовувати та проводити розслідування, надавати рекомендації щодо заходів їх 

попередження та протидії;   

РН 15 – розробляти, впроваджувати та супроводжувати процеси  управління  

процедурами  ідентифікації, автентифікації, авторизації користувачів і 

інформаційних ресурсів, операційних процесів інфраструктури організації 

(підприємства), згідно встановленої політики інформаційної безпеки та 

кібербезпеки; 

РН 16 – розробляти, впроваджувати, та організовувати реалізацію процесів з 

використанням методів та засобів криптографічного та технічного захисту 

інформації на об’єктах інформаційної діяльності, згідно встановленої політики 

інформаційної безпеки та/або кібербезпеки;  

РН 17 – розробляти, впроваджувати та супроводжувати процеси виявлення та 

ідентифікації кібератак, їх аналізу та впроваджувати процедури реагування і 

управління  інцидентами інформаційної і/або кібербезпеки; 

РН 18 – проводити науково-освітню діяльність, розробляти та впроваджувати 

систему науково-прикладних досліджень в галузі захисту інформації у 

відповідності до сучасних норм, вимог, внутрішніх правил і політики безпеки 

організації (підприємства); 

РН 19 – розробляти, впроваджувати, супроводжувати систему управління 

персоналом з  інформаційної безпеки та/або кібербезпеки на підприємстві; 

РН 20 – усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні 

 

ІV. Структура освітньої-програми підготовки магістрів  

4.1 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 12 

«Інформаційні технології» спеціальності 125 «Кібербезпека» освітньо-професійної 

програми «Кібербезпека»: 

на базі освітнього ступеня бакалавр – 90 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання: 

Для усіх форм - 1 рік 4 місяці. 

  



 

4.2 Структура освітньо-професійної програми підготовки магістрів  

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 

Галузь знань 12 «Інформаційні технології», 

спеціальність: 125 «Кібербезпека» 

освітньо-професійна програма «Кібербезпека» 

 

№ 

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, дипломний 

проект) 

Кредитів 

ЄКTC 
Годин 

Структура, 

% 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1 ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 67 2010 75 

2 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 23 690 25 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ : 90 2700 100% 

 

Код ОК Освітні компоненти 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, дипломний проект) 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК1 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

ОК2 АНГЛІЙСЬКА МОВА 

ОК3 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА ОБРОБКА ЗНАНЬ 

ОК4 ПЕРЕДОВІ МЕТОДИКИ ПРОГРАМУВАННЯ 

ОК5 БЕЗПЕКА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ 

ОК6 РОЗШИРЕНА МЕРЕЖЕВА ТА ХМАРНА БЕЗПЕКА 

ОК7 ЦИФРОВА КРИМІНАЛІСТИКА 

ОК8 ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ ТА ЕТИЧНИЙ ХАКІНГ 

ОК9 ВЕБ-БЕЗПЕКА 

ОК10 БЕЗДРОТОВА ТА МОБІЛЬНА БЕЗПЕКА 

ОК11 ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

ОК12 МИСТЕЦТВО РЕДАГУВАННЯ ТА РИТОРИКА 

ОК13 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА  

ОК14 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 

ОК15 ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ВК1 МАГ-МАЙНОР 



 

ВК2 МАГ-МАЙНОР 

ВК3 МАГ-МАЙНОР 

ВК4 МАГ-МАЙНОР 

ВК5 ТРЕНІНГ-КУРС:БЛОКЧЕЙН: МАТЕМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАСТОСУНКИ або 

ТРЕНІНГ-КУРС: КРИПТОГРАФІЯ ТА КРИПТОАНАЛІЗ 

 

Вибіркова складова освітньо-професійної програми складається з: МАГ-

МАЙНОР – умовна назва вибіркових дисциплін із загального переліку 

Університету (загально-університетський пул) для освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістр. Дисципліни МАГ-МАЙНОР є обов’язковими для вибору здобувачами 

вищої освіти і входять до загального обсягу кредитів ЄКТС за освітньо- 

професійною програмою підготовки магістрів. 

Ідея дисциплін МАГ-МАЙНОР полягає у вільному виборі здобувачами вищої 

освіти магістратури дисциплін таких напрямків, які відображають його інтереси, 

вподобання та плани на майбутнє працевлаштування. Взяти участь у МАГ-

МАЙНОР можуть усі факультети і кафедри університету. Індивідуальний план 

студента буде формуватися з найкращих на його думку навчальних дисциплін. 

Загальний обсяг МАГ-МАЙНОР складає 20 кредитів ЄКТС (по 5 кредитів на 

дисципліну): 

ТРЕНІНГ-КУРС. Головною метою тренінг-курсів є формування у здобувачів 

вищої освіти навичок прийняття послідовних рішень щодо вибору механізмів 

забезпечення безпеки в сучасних обчислювальних мережах і системах, або методів 

криптоаналізу щодо визначення рівня стійкості обраних криптосистем. 

  



 

4.3 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Кібербезпека» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

 

1 семестр 2 семестр

Передові методики 

програмування

Захист інтелектуальної 

власності

Господарське право

Тренінг-курс: 

3 семестр

Англійська мова

Презентація та 

обробка знань

Безпека 

Інтернет-речей

Розширена мережева та 

хмарна безпека

Цифрова криміналістика

Тестування на 

проникнення та етичний 

хакінг

Веб-безпека

Переддипломна практика

Навчання у державному 
університеті 

 Гуманітарно-технічна академія , 
м. Бельско-Бяла (Польща)

Дипломний проект

Науково-дослідна практика

Мистецтво редагування та 
риторика

Маг-майнор

Маг-майнор Маг-майнор

Маг-майнор

 

  



 

V. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією після 

виконання здобувачем вищої освіти навчального плану у 

формі публічного захисту дипломного проекту за 

спеціальністю 125 «Кібербезпека», освітньо-професійною 

програмою «Кібербезпека» у порядку, визначеному 

нормативними документами. 

До атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали всі вимоги освітньо-професійної програми та 

індивідуального навчального плану. 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи (дипломного проекту) 

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, здійснюється 

екзаменаційною комісією (ЕК), до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Дипломний проект – це навчально-наукова робота здобувача, 

яка виконується на завершальному етапі здобуття кваліфікації 

магістра з кібербезпеки для встановлення відповідності 

отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання 

(компетентностей) вимогам освітньої програми. Вона є 

кваліфікаційним документом, на підставі якого ЕК визначає 

рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до 

самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо 

присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. 

Дипломний проект є інструментом закріплення та 

демонстрації сформованих упродовж навчання загальних та 

спеціальних компетентностей відповідно до освітньо-

професійної програми. 

Вимоги до публічного захисту 

(демонстрації за наявності) 

У процесі публічного захисту кандидат на присвоєння 

магістерського ступеня повинен показати уміння чітко і 

упевнено викладати зміст проведених досліджень, 

аргументовано відповідати на запитання та вести дискусію. 

Доповідь здобувача вищої освіти повинна супроводжуватися 

презентаційними матеріалами та пояснювальною запискою, 

призначеними для загального перегляду. 

 

VІ. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти  

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України 

«Про вищу освіту».  

 

Визначення принципів 

та процедур 

забезпечення якості 

     Основні принципи внутрішнього забезпечення якості 

освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

Відповідальності; відповідності; адекватності; автономності; 



 

вищої освіти вимірюваності; академічної культури; відкритості. 

     Основні процедури внутрішнього забезпечення якості 

освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

формалізація політики якості, стратегічних цілей, завдань 

постійного поліпшення якості; 

розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний 

перегляд освітніх програм; 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових 

і науково-педагогічних працівників; 

забезпечення студентоцентрованого навчання, викладання та 

оцінювання здобувачів вищої освіти; 

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу; 

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; 

підготовка та проведення маркетингово-моніторингових та 

соціально-психологічних досліджень для визначення потреб 

ринку праці, вимог стейкхолдерів вищої освіти, якості 

надання освітніх послуг і задоволеності якістю освітньої 

діяльності та якістю освіти; 

залучення стейкхолдерів вищої освіти (здобувачів вищої 

освіти, роботодавців, представників академічної спільноти, 

тощо) до прийняття рішень за напрямами внутрішнього 

забезпечення якості; 

зовнішнє оцінювання якості діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

за результатами участі в національних та міжнародних 

рейтингах вищих навчальних закладів, виконання Ліцензійних 

вимог, акредитація. 

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

здійснюється згідно з діючими нормативними актами в ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця: 

Перегляд освітніх програм здійснюється на основі аналізу 

задоволеності освітніх потреб виявлених під час моніторингу: 

здобувачів вищої освіти: можливості побудови індивідуальної 

траєкторії навчання; дотримання академічних свобод в 

освітньому процесі; задоволеності якістю освітньої програми, 

тощо; роботодавців: якості формування загальних та фахових 

компетентностей, актуальних та соціальних навичок (soft 

skills); інших стейкхолдерів. 

Для перегляду освітніх програм використовуються: онлайн 

опитування, проведення фокус-групи, аналіз документів, 

аналіз ситуації, самооцінка робочою групою відповідно вимог 

до структури та змісту освітньої програми.  

Періодичність перегляду освітніх програм здійснюється: а) 

щорічно за результатами моніторингу; б) за завершенням 

циклу освітньої програми відповідно рівня вищої освіти. 



 

Щорічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти 

та оприлюднення 

результатів  

Оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим 

та проводиться відповідно до встановлених процедур в 

Університеті згідно нормативним актам.  

Щорічне оцінювання здобувачів освіти здійснюється 

відповідно: визначеним освітньою програмою формам 

контролю за встановленими критеріями; порядку оцінювання 

результатів навчання, що висвітлюється в робочих програмах 

навчальних дисциплін, робочому плані (технологічній карті) 

за навчальною дисципліною; обліку результатів навчання, 

який ведеться з використанням програмного забезпечення 

корпоративної інформаційної системи управління 

Університету (електронний журнал) та в електронному курсі з 

дисципліни на сайті Персональних навчальних систем; 

оприлюднення результатів успішності, оцінювання 

результатів навчання відбувається через звіт «Інформація про 

поточну успішність та відвідування занять за навчальними 

дисциплінами семестру» (сайт Університету) та на сайті 

Персональних навчальних систем). 

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється на основі 

100-бальної накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників, кафедр і факультетів Університету 

здійснюється за рахунок використання механізмів оцінювання 

та самооцінювання результативності науково-педагогічної 

діяльності, її спрямування за пріоритетами розвитку 

національної системи вищої освіти, стратегій розвитку 

Університету, особистісними пріоритетами професійного 

розвитку науково-педагогічних працівників. 

Підсумки рейтингового оцінювання підводяться за 

результатами діяльності, досягнутими протягом навчального 

року. 

Оприлюднення результатів щорічного оцінювання науково-

педагогічних працівників, кафедр та факультетів відбувається 

на засіданні вченої ради Університету 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних 

працівників 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники Університету 

можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, 

видами та у різних суб'єктів підвищення кваліфікації. 

Забезпечення підвищення кваліфікації відбувається за 

рахунок: удосконалення раніше набутих та/або набуття нових 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі 

знань з урахуванням вимог відповідного професійного 

стандарту (у разі його наявності); набуття досвіду виконання 

додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або 

професії, та/або займаної посади; формування та розвитку 

цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, 

інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо. 

Наявність необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процесу, у 

тому числі самостійної 

Заклад вищої освіти забезпечує освітній процес необхідними 

та доступними ресурсами (кадровими, методичними, 

матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснюють 

відповідну підтримку здобувачів вищої освіти. З метою 



 

роботи студентів, за 

освітньою програмою  

формування практичних та науково-дослідницьких складових 

компетентностей розгорнуті Кіберполігон та лабораторія 

блокчейн. 

При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і 

забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються 

потреби контингенту та принципи студентоцентрованого 

навчання. 

Організаційно-методична підтримка самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, полягає у розробці методичних, 

дидактичних, інструктивних матеріалів, надає можливість 

формувати, закріплювати, поглиблювати й систематизувати 

отримані під час аудиторних занять знання та вміння, 

здійснювати самопідготовку й самоконтроль опанування 

освітньої-професійної програми та здійснюється через 

персональну навчальну систему ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі 

необхідні ресурси відповідають цілям навчання, є 

загальнодоступними, а здобувачі вищої освіти поінформовані 

про їх наявність. 

Наявність 

інформаційних систем 

для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

З метою управління освітнім процесом розроблено ефективну 

політику в сфері інформаційного менеджменту та відповідну 

інтегровану інформаційну система управління освітнім 

процесом/ корпоративна інформаційна система управління. 

Дана система передбачає автоматизацію основних функцій 

управління освітнім процесом, зокрема: забезпечення 

проведення вступної кампанії, планування та організація 

освітнього процесу; доступ до навчальних ресурсів; обліку та 

аналізу успішності здобувачів вищої освіти; адміністрування 

основних та допоміжних процесів забезпечення освітньої 

діяльності; управління кадрами та ін. 

Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та 

легкодоступна інформація за освітньо-професійною 

програмою «Кібербезпека» публікується на сайті ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, включаючи програми для потенційних 

здобувачів вищої освіти, студентів, випускників, інших 

стейкхолдерів і громадськості.  

Публічною є інформація про освітню діяльність за 

спеціальністю 125 «Кібербезпека», освітньо-професійну 

програму «Кібербезпека», включаючи критерії відбору на 

навчання; заплановані результати навчання за цією 

програмою; процедури навчання, викладання та оцінювання, 

що використовуються; тощо. 

Дотримання академічної 

доброчесності 

працівниками закладу 

вищої освіти та 

здобувачами вищої 

освіти 

Забезпечення запобігання та виявлення академічного плагіату 

у наукових працях працівників закладу вищої освіти та 

здобувачів вищої освіти реалізується через політику, 

стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, 

та регулюються такими документами ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

Кодекс академічної доброчесності; Кодекс професійної етики 

та організаційної культури працівників і здобувачів вищої 



 

освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; Положення про комісію з питань 

академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

Перевірка наукових праць науково-педагогічних працівників 

Університету та здобувачів вищої освіти здійснюється за 

допомогою Інтернет сервісів на основі відкритих Інтернет-

ресурсів та системи StrikePlagiarism.com, що діє на підставі 

Ліцензійного Договору про надання права користування 

антиплагіатним програмним забезпеченням. 

Спеціальні вимоги до зарахування:  

Прийом на освітньо-професійну програму «Кібербезпека» Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  здійснюється на конкурсній основі за 

відповідними джерелами фінансування за умови складання: єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, 

складених в рік вступу. 

Конкурсний бал складається з: 

оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 

до 200 балів), мінімальна кількість балів, з якими вступник допускається до 

участі у конкурсі – 100 балів. 

оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів), мінімальна кількість балів, з якими вступник допускається до участі у 

конкурсі – 100 балів. 

середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 5 

до 20 балів) з округленням до сотих частин бала. Мінімальна кількість балів, 

з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 5 балів. 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра 

абітурієнти повинні мати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

(диплом бакалавра), підтверджений документом державного зразка, що 

виданий закладом вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Професійні профілі випускників: здатний виконувати професійні роботи 

(за Державним класифікатором професій ДК 003: 2010): 

 

Код КП Професійна назва роботи 

1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг 

1238 Керівники проектів та програм 

1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки 

2132.2 Розробники комп’ютерних програм 



 

2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика) 

2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики 

2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми) 

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; 

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 

2144.1 Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації); 

2144.2 Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій; 

2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами. 

  



 

Пояснювальна записка 

 

Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам 

НРК та матриця відповідності визначених результатів навчання та 

компетентностей представлені в Таблицях 1 і 2. 

 Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК 

  
Класифікація компетентностей 

за НРК 
Знання Уміння Комунікація 

Автономія та 

відповідальність 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 
+ + + + 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професії + + + + 

ЗК 3. Здатність професійно 

спілкуватися державною та іноземною 

мовами як усно, так і письмово. 

+ + + + 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми за професійним 

спрямуванням. 

+ + + + 

ЗК 5.  Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації. 
+ +  + 

ЗК 6. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності грома-

дянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

+ + + + 

ЗК 7. Здатність зберігати та примно-

жувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та законо-

мірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

+ + + + 

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СК 1. Здатність розробляти та 

впроваджувати нормативні документи, 

положення, інструкції й вимоги 

технічного та організаційного спряму-

вання, а також інтегрувати, аналізувати 

і використовувати кращі світові 

практики, стандарти з метою 

здійснення професійної діяльності в 

галузі інформаційної безпеки та/або 

+ +   



 

кібербезпеки. 

СК 2. Здатність розробляти, впро-

ваджувати і супроводжувати програмні 

та програмно-апаратні комплекси 

засобів інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки в інформаційно-комуні-

каційних системах (інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних, 

автоматизованих). 

+ +  + 

СК 3. Здатність розробляти й 

впроваджувати систему менеджменту 

інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки організації, формувати 

стратегію і політики інформаційної 

безпеки різних рівнів на базі світових й 

вітчизняних стандартів з урахуванням 

кращих практик галузі інформаційних 

технологій та їх безпеки.  

+ +  + 

СК 4. Здатність до проектування, 

впровадження, супроводження 

інформаційних мереж і ресурсів, 

безпеки інформаційних технологій (в 

т.ч. хмарних технологій та додатків), а 

також безпеки бізнес/операційних 

процесів з метою забезпечення 

функціонування інформаційно-

комунікаційних систем згідно 

встановленої стратегії і політики 

інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки організації. 

+ + + + 

СК 5. Здатність розробляти та 

впроваджувати систему управління 

інформаційними активами 

(ресурсами), володіти методами теорії 

ризик менеджменту та процесних 

моделей, розробляти моделі загроз й 

моделі порушника, а також 

забезпечувати штатне функціонування 

системи інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки організації з 

використанням сучасних технологій. 

+ + + + 

СК 6. Здатність планувати, 

впроваджувати, забезпечувати та 

контролювати безперервність 

бізнес/операційних процесів установи, 

згідно встановленої стратегії і 

політики інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки організації. 

 + +  

СК 7. Здатність аналізувати причини та 

наслідки збоїв або відмов 

функціонування інформаційних 

систем, що викликані реалізацією 

різного класу кіберінцидентів, а також 

розробляти й впроваджувати методи і 

заходи відновлення штатного 

функціонування інфраструктури 

організації в цілому. 

 + +  

СК 8. Здатність розробляти, планувати, 

аналізувати та впроваджувати систему 

доступу до інформаційних ресурсів, а 

також систему аудиту і контролю 

функціонування інформаційно-

+ + + + 



 

комунікаційних систем та технологій 

(вузлів доступу до глобальних мереж, 

програмно-апаратних комплексів, 

підсистем, тощо), згідно встановленої  

стратегії і політики інформаційної 

безпеки та/або кібербезпеки 

організації.  

СК 9. Здатність розробляти та 

впроваджувати методи і заходи 

протидії кіберінцидентам, а також 

здійснювати процедури управління, 

контролю та розслідування, надавати 

рекомендації щодо попередження та 

аналізу кіберінцидентів. 

+ +   

СК 10. Здатність розробляти, 

впроваджувати, та супроводжувати  

бізнес/операційні процеси з 

використанням методів та засобів 

криптографічного та технічного 

захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності, згідно 

встановленої стратегії і політики 

інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки організації. 

+ +   

СК 11. Здатність розробляти, 

впроваджувати і супроводжувати 

системи аудиту та моніторингу якості 

бізнес/операційних процесів 

інформаційно-комунікаційних систем 

та технологій, а також системи 

менеджменту інформаційної безпеки 

та/або кібербезпеки організації в 

цілому. 

+ +   

СК 12. Здатність проводити науково-

освітню діяльність, розробляти та 

впроваджувати систему управління 

персоналом, а також проводити та 

планувати навчання працівників і 

наукові дослідження в сфері безпеки 

інформаційно-комунікаційних систем і 

технологій у відповідність вітчизняним 

та світовим стандартам галузі 

інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки 

+ + + + 



 

Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених результатів навчання, компетентностей та освітніх компонентів 
 

Програмні 

результати 

навчання 

Загальні 

 

Спеціальні (фахові) 

ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7 СК 1 СК 2 СК 3 СК 4 СК 5 СК 6 СК 7 СК 8 СК 9 СК 10 СК 11 СК 12 

РН1 

ОК4 

ОК7 

ОК2 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК7 

ОК11 

ОК2 

ОК12 

ОК7  

ОК9 

ОК10 

ОК3 

ОК8 

ОК1 

ОК11 

ОК1 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

    ОК6     
ОК6 

ОК8 
 

ОК1 

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

РН-2 

    
ОК3 

ОК8 

ОК1  

ОК11 

ОК1 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

 

ОК4 

ОК5 

ОК10 

ОК6 

ОК13 

ОК14О

К15 

ОК6 

ОК7 

ОК9 

ОК6 
ОК6 

 

ОК7 

ОК8 

ОК10 

ОК5 

ОК10 

 

ОК9 

ОК10 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

 

  

ОК1  

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

РН-3 

        

ОК4 

ОК5   

ОК12 

 

ОК6 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

 
ОК6 

 

ОК6 

ВК4 

 

 
ОК5 

ОК10 
   

ОК3 

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

РН-4 

ОК4 

ОК7 

 

  

ОК7 

ОК9  

ОК10 

   

ОК2 

ОК9 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

ОК4 

ОК5 

ОК10 

 

         

ОК3  

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

РН-5 

 

ОК2 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК11 

 

 

ОК7 

ОК9  

ОК10 

ОК3 

ОК8 

 

      ОК6 
ОК6 

 
     

ОК3  

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

РН-6 ОК4 ОК2   ОК3    ОК4          ОК3  



 

ОК7 

 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК11 

 

ОК8 

 

ОК5 

ОК10 

 

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

РН-7 

ОК4, 

ОК7 

 

ОК2, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7  

ОК11 

 

  

ОК3 

ОК8 

 

    

ОК6 

ОК13, 

ОК14,

ОК15 

ОК6, 

ОК7 

ОК9 

ОК6        

РН-8 

ОК4, 

ОК7 

 

ОК2, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7  

ОК11 

 

  

ОК3 

ОК8 

 

     

ОК6, 

ОК7 

ОК9 

 

  

ОК7 

ОК8, 

ОК10 

ОК5 

ОК10 

 

ОК9, 

ОК10 

ОК13, 

ОК14,

ОК15 

 

ОК6 

ОК8 

 

ОК7 

ОК8  

ОК11 

ОК13, 

ОК14,О

К15 

ОК3 

ОК12 

ОК13

, 

ОК14

,ОК1

5 

РН-9 

ОК4, 

ОК7 

 

ОК2, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7  

ОК11 

 

  

ОК3 

ОК8 

 

   

ОК4, 

ОК5, 

ОК10 

 

       

ОК6 

ОК8 

 

 

ОК3 

ОК12 

ОК13

, 

ОК14

,ОК1

5 

РН-10 

    

ОК3 

ОК8 

 

    

ОК6 

ОК13, 

ОК14,

ОК15 

   

ОК7 

ОК8, 

ОК10 

    

ОК3 

ОК12 

ОК13

, 

ОК14

,ОК1

5 

РН-11 

    

ОК3 

ОК8 

 

       
ОК6 

 

ОК7 

ОК8, 

ОК10 

  

ОК6 

ОК8 

 

ОК7 

ОК8 

ОК13, 

ОК14,О

К15 

ОК3 

ОК12 

ОК13

, 

ОК14

,ОК1

5 



 

 

РН-12 

    

ОК3 

ОК8 

 

       
ОК6 

 

ОК7 

ОК8, 

ОК10 

  

ОК6 

ОК8 

 

ОК7 

ОК8 

ОК11 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

ОК3 

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

РН-13 

    

ОК3 

ОК8 

 

    

ОК6 

ОК13, 

ОК14,

ОК15 

ОК6, 

ОК7 

ОК9 

 

ОК6 

 

ОК6 

 
 

ОК5? 

ОК10 

 

  

ОК7 

ОК8 

ОК11 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

ОК3 

ОК12 

ОК13 

ОК14

ОК15 

РН-14 

ОК4 

ОК7 

 

ОК2 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК11 

 

  

ОК3 

ОК8 

 

   

ОК4 

ОК5 

ОК10 

 

  
ОК6 

 

ОК6 

 
    

ОК7 

ОК8 

ОК11 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

ОК3 

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

РН-15 

ОК4, 

ОК7 

 

ОК2 

ОК5 

ОК6 

ОК7  

ОК11 

 

  

ОК3 

ОК8 

 

   

ОК4, 

ОК5, 

ОК10 

 

  
ОК6 

 

ОК6 

 
    

ОК7 

ОК8 

ОК11 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

ОК3 

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 

РН-16 

    

ОК3 

ОК8 

 

   

ОК4 

ОК5, 

ОК10 

 

    

ОК7 

ОК8, 

ОК10 

ОК5? 

ОК10 

 

   

ОК3 

ОК12 

ОК13

, 

ОК14

,ОК1

5 

РН-17 

    

ОК3 

ОК8 

 

   

ОК4 

ОК5 

ОК10 

 

    

ОК7 

ОК8, 

ОК10 

ОК5 

ОК10 

 

   

ОК3 

ОК12 

ОК13 

ОК14 

ОК15 



 



 

 





 



 



 






