
Профіль освітньо-професійної програми  

зі спеціальності 051 Економіка 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Київський національний університет технологій та дизайну 

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)  

Ступінь вищої освіти – магістр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Бізнес аналітика 

Офіційна назва освітньої 

програми  

Бізнес аналітика  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми  

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації Акредитація - Сертифікат № 1101322 від 25.05.2011р. термін 

дії до 1.07.2017р. МОН України 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень 

Передумови Ступінь бакалавра, або ОКР спеціаліста 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07. 2024 р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://knutd.com.ua/files/profiles_pr/2.2.pdf 

2 - Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі теоретичної та 

прикладної підготовки за обраною спеціальністю, що направлені на здобуття студентом, 

навиків для здійснення наукових досліджень проблем з бізнес аналітики, теоретичного 

обґрунтування економічної політики та здійснення наукової діяльності в напрямах, що 

потребують розробок стосовно ринкового механізму господарювання. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

напрям 

Програма орієнтована на формування у здобувачів 

компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та 

навичок зі спеціальності. 

Обов’язкові навчальні модулі – 75%, з них: дисципліни 

загальної підготовки – 6 %, професійної підготовки – 50%, 

практична підготовка – 12%, вивчення іноземної мови – 6%, 

дипломне проектування – 26%. Дисципліни вільного вибору 

студента – 25%. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма 

Фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

Акцент робиться на здобутті знань з бізнес аналітики, який 

передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої 

освіти та кар’єрного зростання: здобуття наукового ступеня 

доктора філософії (Ph.d) за науковими програмами. 

Назва освітньої програми: «Бізнес-аналітика». Передбачає 

надання поглиблених наукових знань, фундаментальних 

основ з бізнес аналітики, вивчення інформаційних систем і 

технологій захисту інформації, інтелектуальних систем 

підтримки прийняття рішень та креативних технологій в 

економіці, методології та практики бізнес аналітики, 



поглиблені знання основних положень реінжинірингу бізнес 

процесів та володіння практичними навичками щодо 

методики аналізу  структурованих та неструктурованих бізнес 

даних, розуміння необхідності дотримання етичних норм та 

технічних стандартів при виконанні професійних обов’язків. 

Особливості освітньої 

програми 

Виконується в активному дослідницькому середовищі, є 

мобільною за програмою «Подвійний диплом».  

Окремі модулі програми викладаються англійською мовою. 

Акцентами програми є: поглиблене вивчення методів та засобів 

бізнес аналізу підприємств. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-

правої форми (поглиблено на підприємствах промисловості та 

послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями). 

 

Подальше навчання 

Можливість навчання за програмою третього (освітньо-

наукового) рівня вищої за освітньо-науковою програмою. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Використовується студентоцентрований, 

проблемноорієнтований, професійноорієнований, 

комунікативний, міждисциплінарний підходи до навчання. 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, 

лабораторних робіт, семінарів, роботи в малих групах, 

проведення індивідуальних занять, проходження практики, 

консультацій з викладачами, самонавчання через електронне 

Модульне середовище навчального процесу КНУТД. 

Інтерактивні лекції та практичні.  

Оцінювання Усні та письмові екзамени, тестування, есе, проектні роботи, 

презентації, звіти, контрольні роботи, курсова (проектна) 

робота, захист дипломної магістерської роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

бізнес аналітики в процесі професійної діяльності, що 

передбачає проведення досліджень теорій та методів 

економічної науки і характеризується комплексністю й 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою. . 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК1 Застосування основ з бізнес-аналітики для забезпечення 

раціональної організації та оперативного керівництва, 

контролю за роботою управлінського персоналу, участі у його 

мотивації та стимулюванні, підвищенні кваліфікації, здатності 

розробляти моделі та приймати обґрунтовані управлінські 

рішення, організації власної діяльності.  



ФК2 Методичне забезпечення розв’язання управлінських проблем 

на підприємстві,  здатність до пошуку, обробки та аналізу 

бізнес-інформації, розробка і впровадження інформаційних 

систем, виявлення та використання оптимального 

програмного забезпечення у професійній діяльності.  

ФК3 Здатність виявляти бізнес проблеми, ставити стратегічні цілі, 

здійснювати прогнозування розвитку економічних процесів, 

явищ та механізмів.  

ФК4 Здатність використовувати методи планування, проектування, 

моделювання, контролю, стратегічного аналізу економічних 

подій, явищ та механізмів під час бізнес-аналізу  

ФК5 Розробка моделей та застосування методів, аналіз та 

структурування економічних подій та явища з точки зору 

знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних 

основ з бізнес аналітики  

ФК6 Здатність розпізнавати необхідність та ініціювати зміни на 

основі проведеної оцінки економічних подій та явищ, 

розробляти алгоритми рішень управлінських проблем з 

використанням відповідних інструментів.  

ФК7 Вміти структурувати та розв’язувати проблеми в різних 

професійних ситуаціях, здатність застосовувати здобуті 

здібності, знання, досвід та залучатись до міжнародного 

співробітництва у професійній діяльності.  

ФК8 Знати фундаментальні етичні принципи, вимоги професійних 

організацій,  законодавства й розуміння необхідності 

дотримання етичних норм при виконанні професійних 

обов’язків, розробка пропозицій з удосконалення організації і 

методики бізнес-аналізу на підприємстві. 

7 - Програмні результати навчання 

Знання та розуміння: 

ПРН1 Вміти виконувати проектні, організаційні, контролюючі, методичні та 

технологічні функцій, вирішувати при цьому питання визначення бізнес політики 

підприємств і бюджетних установ, організацію роботи бізнес аналітика; 

ПРН2 Вміти складати план роботи бізнес аналітика, проводити бізнес аналіз діяльності 

підприємства з метою оптимізації бізнес процесів; 

ПРН3 Виконувати моделювання проблем управління та їх наслідків та  пропонування 

можливих шляхів їх вирішення із використанням сучасних інформаційних 

технологій; 

ПРН4 Здійснювати підбір і критичний огляд літературних джерел, різних точок зору, 

розробляти особисту наукову позицію з визначенням тематики; узагальнення 

результатів наукових досліджень і впровадження їх у практику господарювання 

ПРН5 Володіти математичними методами та моделями аналізу бізнес процесів 

підприємств різних форм власності; 

ПРН6 Вміти застосовувати професійно-профільні знання у галузі бізнес аналітики, 

аналізу даних, інформаційних систем та технологій, оформлення відповідної 

документації, складання плану бізнес аналізу окремих об’єктів та напрямків 

діяльності підприємств і бюджетних установ; 

ПРН7 Володіти навиками педагогічної роботи у сфері викладення дисциплін з бізнес 

аналітики, організації навчальної, виховної і науково-дослідної роботи, 

удосконалення процесу навчання; 

ПРН8 Володіти навиками методично-наукових досліджень у сфері бізнес аналітики, 

впровадження наукових досліджень з проблем бізнес аналізу в практику 

господарювання підприємств і бюджетних установ. 



Застосування знань та розумінь (уміння): 

ПРН9 Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін в процесах бізнес аналізу, застосовувати знання та 

розуміння для розв’язання управлінських проблем підприємств і бюджетних установ, 

складання програм з бізнес аналітики, здійснення реінжинірингу бізнес процесів; 

ПРН10 Аналізувати ефективність застосування методів бізнес аналізу, щодо підвищення 

ефективності діяльності підприємств і бюджетних установ; 

ПРН11 Застосовувати відповідне програмне забезпечення та відповідні пакети 

стандартних програм, а при необхідності розробляти нові при проведенні 

аналітичних досліджень. 

ПРН12 Засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації у 

відношеннях до різних культур, релігій, прав, народів, ідей збереження миру, 

загальнолюдських цінностей; критично оцінювати політичні, економічні та інші 

події і явища; 

ПРН13 Володіти державною мовою та іноземними мовами на рівні професійного і 

побутового спілкування; 

ПРН14 Використовувати набуті нові знання та інновації у практичній діяльності. 

Працювати на персональних комп’ютерах у напрямі володіння сучасними 

технологіями бізнес аналізу, одержанням інформації через матеріальні носії, 

систему INTERNET, електронну пошту, телеконференції та різноманітні меседжери; 
Формування суджень: 

ПРН15 Вміти знаходити комунікаційні контакти з діловими партнерами у виробничому 

та побутовому оточенні; 

ПРН16 Вміти враховувати чинне законодавство в області бізнес аналітики, а також 

рішення останніх міжнародних конференцій з бізнес аналізу; 

ПРН17 Володіти правовими знаннями загальнолюдського призначення, знати положення 

Конституції України, міжнародного права. Систематично поповнювати, 

аналізувати і застосовувати правові документи в професійній діяльності; 

ПРН18 Враховувати в своїй діяльності специфіку посадових відносин на підприємстві, 

відповідальність окремих осіб і підприємства в цілому за прийняті рішення, не 

порушувати субординацію у відносинах і інтересах, узгоджувати рішення, 

стратегію діяльності підрозділу чи підприємства в цілому з нормативними актами 

галузі та чинним законодавством. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-

професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і 

напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 

педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі 

організації навчального процесу залучаються професіонали з 

досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та 

фахової роботи, іноземні лектори. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, мультимедійні 

класи дозволяють  повністю забезпечити освітній процес протягом 

усього циклу підготовки за освітньою програмою.   

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення  

Офіційний веб-сайт http://knutd.com.ua містить інформацію про 
освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 
структурні підрозділи, правила прийому, контакти.  
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми 
викладені Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД: 
https://msnp.knutd.edu.ua. 
Всі ресурси науково-технічної бібліотеки доступні через сайту 
університету: http://knutd.com.ua/university/library/. Читальний зал 
забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. 
Електронний репозитарій наукової бібліотеки КНУТД містить понад 
6 тисяч найменувань наукових праць: http://er.knutd.com.ua. 



9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Передбачає можливість національної кредитної мобільності за 

деякими освітніми компонентами, що забезпечують набуття 

загальних або фахових компетентностей. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Мобільність студентів організовується на підставі партнерської 

угоди про співробітництво із зарубіжними університетами про 

участь у міжнародних освітніх програмах, які дають можливість: 

одержати додаткові знання у суміжних галузях науки; 

удосконалювати рівень володіння іноземною мовою; ознайомитися 

із зарубіжною культурою, історією; одержати диплом зарубіжного 

університету та диплом КНУТД. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Основні навчальні модулі забезпечені навчально-методичним 

комплексами для іноземних студентів російською та англійською 

мовами.  

 

 


