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Профіль освітньо-професійної програми 

зі спеціальності   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

1 – Загальна інформація   

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу   

Київський національний університет технологій та 

дизайну   
Кафедра підприємництва та бізнесу   

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу   
Рівень вищої освіти – другий (магістерський)  
Ступінь вищої освіти – магістр   
Галузь знань – 07 Управління і адміністрування   

Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність    
Освітня програма – Підприємництво та сервісна 

діяльність   

Офіційна назва освітньої 

програми   
Підприємництво та сервісна діяльність   

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми   
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,5 роки   

Наявність акредитації   
Сертифікат  про акредитацію спеціальності НД № 

1185372  від 27.06.2017   

Цикл/рівень   НРК України : магістр – 7 рівень 

Передумови   Ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний 

рівень спаціаліста 

Мова викладання   Українська   

Термін дії освітньої програми   До 01.07.2022 року   

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми   

  http://knutd.com.ua/admissions_main/prifile/   

    

2 – Мета освітньої програми   

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі 

підприємництва та сервісної діяльності, що направлені на здобуття студентом: знань, 

вмінь і навичок спрямованих на ефективне управління та організацію підприємництва   

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 – 73%, з них: дисципліни 

загальної підготовки – 6%, професійної підготовки – 44 %, 

вивчення іноземної мови – 12%, практична підготовка – 12 

%, дипломне проектування – 26 %. Дисципліни вільного 

вибору студента – 27%. 

Орієнтація програми   
освітньої 

Програма професійна прикладна; орієнтується на сучасні 

наукові дослідження в галузі підприємництва та сервісної 

діяльності, установ та організацій сфери обслуговування, 
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враховує специфіку роботи зазначеної сфери діяльності; 

орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент 

визначає професійну та наукову кар’єру; 2 базується на 

загальновідомих науково-дослідних результатах, із 

врахуванням сьогоднішнього стану підприємництва та 

сервісної діяльності, орієнтує на актуальні напрями, в 

рамках яких можлива подальша професійна та наукова 

кар'єра здобувача 

Фокус освітньої програми 

та спеціалізації   
Загальна програма: «Підприємництво та сервісна 

діяльність». Акцент робиться на адаптації та впровадженні 

в професійну діяльність знань та навичок для вирішення 

завдань в сфері підприємництва та сервісної діяльності, 

установ та організацій сфери обслуговування. Програма 

дозволяє вивчити всебічно специфіку підприємництва та 

сервісної діяльності, особливості їх функціонування, 

організації та менеджменту. Наголос робиться на розвитку 

професійного самовдосконалення, творчого мислення та 

пошуку нестандартних бізнес рішень у практиці 

підприємництва та сервісної діяльності.   

Особливості освітньої 

програми   
Програма орієнтує на практичне опанування навичок у 

сфері підприємництва та сервісної діяльності, вказує 

орієнтири сучасного розвитку малого  та середнього 

бізнесу сфери обслуговування. Виконується в активному 

дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою 

«Подвійний диплом». Окремі модулі програми 

викладаються англійською мовою.   

4 – Придатність випускників до працевлаштування та  подальшого навчання 

Працевлаштування   Працевлаштування на підприємствах буд-якої 

організаційно-правої форми (особливо на підприємствах 

сфери послуг). Робочі місця в малих та середніх 

компаніях у промисловості та сфері послуг (керівники 

підприємств, установ та організацій, керівники малих 

підприємств без апарату управління в комерційному 

обслуговуванні, директор малого підприємства, 

молодший науковий співробітник, фахівці-організатори 

соціально - побутового обслуговування  

Подальше навчання   Можливість продовження підготовки за програмою 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор 

філософії) за освітньо-науковою програмою. 

5 – Викладання та оцінювання   

Викладання та навчання   Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, 

ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають 

інтерактивний  науково-пізнавальний характер. Практичні 

проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, 

ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовкою презентацій 

з використання сучасних професійних програмних засобів. 

Навчально-методичне забезпечення і консультування 

самостійної роботи здійснюється через університетське 
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Модульне середовище освітнього процесу. Акцент 

робиться на особистісному саморозвитку, груповій роботі, 

умінні презентувати результати роботи, що сприяє 

формуванню розуміння потреби й готовності до 

продовження самоосвіти протягом життя.   

Оцінювання    Поточне опитування, модульний тестовий контроль, 

презентація проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, 

звіти з практики, випускна кваліфікаційна робота.   

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність   
ІК   Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 

галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог  

Загальні 

компетентності  

(ЗК)   

   

ЗК 1  Здатність генерувати нові ідеї у сфері підприємництва  
ЗК 2  Здатність вести професійну комунікацію в умовах вільного 

володіння іноземною мовою (англійською, німецькою, 

польською) для  співпраці з зарубіжними партнерами та 

реалізації міжнародних проектів  
ЗК 3  Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані рішення  
ЗК 4  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути 

критичним та самокритичним   
ЗК 5  Здатність встановлювати ділові відносини з керівниками 

партнерських компаній на основі визначення зон спільних 

інтересів та формування ділової довіри, ефективно 

встановлювати внутрішні комунікативні зв’язки  
ЗК 6   Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей 

та працювати в команді  

Фахові   
компетентності  

(ФК)   

ФК 1  Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та біржових структур та 

об’єктів побутового обслуговування.  
ФК 2  Здатність проводити дослідження з використанням 

теоретичних та прикладних досягнень в сфері 

підприємництва, сервісної діяльності, торгівлі та біржової 

діяльності  
ФК 3  Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і 

послуг в підприємницькій та сервісній діяльності. 

виявлення та оцінки факторів, що впливають на динаміку 

продуктивності суб’єкта господарювання; визначення та 

реалізація шляхів підвищення  
продуктивності системи обслуговування споживачів  

ФК 4   Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі, 

сервісної та біржової діяльності  
ФК 5 Здатність до вирішення проблемних питань і 

нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов 

невизначеності та ризиків.  
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 ФК 6  Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних 

проектів в підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності  
ФК 7  Здатність до вирішення конфліктних ситуацій; управління 

емоціями в клієнтоорієнтованій діяльності; розвитку 

«мислення можливостей»; мотиваційного управління 

командою  
ФК 8  Здатність використовувати у професійній діяльності 

знання нормативно-правових, законодавчих актів України 

та інших країн світу в сфері підприємницької діяльності  
ФК 9  Здатність до ідентифікації та оцінювання ризиків 

підприємницької діяльності, використання сучасних 

інструментів ризик – менеджменту в умовах 

невизначеності  
ФК 10  Здатність системно аналізувати підприємницьку діяльність 

підприємства, в тому числі зовнішньоекономічну, 

спираючись на положення міжнародного комерційного 

права.  
ФК 11  Здатність проектувати економічні системи мікро- та 

мезорівня з врахуванням вимог та принципів проектного 

менеджменту   
ФК 12  Здатність прогнозувати підприємницьку діяльність та 

формувати стратегію підприємства в умовах 

невизначеності ринкової кон’юнктури  
7– Програмні результати навчання 

Знання та розуміння:   
ПРН 1  Знати основи управління організаціями побутового обслуговування за 

аспектами: стратегічне управління, управлінні змінами, інноваційно - 

інвестиційна діяльність, управління підприємствами сфери обслуговування, 

антикризове та корпоративне управління  
ПРН 2  Демонструвати здатність ефективно спілкуватися в професійних та 

наукових колах державною та іноземною (польською, англійською) 

мовами, включаючи спеціальну термінологію, для професійної 

комунікації та літературного пошуку  

 

ПРН 3  Розуміти структурні елементи організації сучасного побутового 

обслуговування (сервісологія і сервісна діяльність, іміджелогія, стратегічний 

менеджмент, антикризове управління), сприймати та розуміти роль методів 

та теорій розвитку та стратегічної гнучкості організації побутового 

обслуговування.  
ПРН 4  Демонструвати знання діючої законодавчо - нормативної бази з питань 

функціонування підприємств, що надають побутові послуги  

Застосування знань та розумінь (уміння):   
ПРН 5  Застосовувати кількісні методи аналізу статистичних даних підприємницької 

діяльності, програмне моделювання для вирішення комплексних завдань 

науково-практичного характеру  

ПРН 6  Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.  



5   

   

ПРН 7  Використовувати іноземну мову для забезпечення результативної наукової та 

професійної діяльності в підприємницьких, торговельних і біржових 

структурах  
ПРН 8  Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його 

внутрішнім та зовнішнім середовищем  
ПРН 9  Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням 

сучасних методів і технологій.  
ПРН 10  Оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а також 

процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних і біржових 

структурах, та робити відповідні висновки для прийняття управлінських 

рішень  
ПРН 11  Вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності з метою забезпечення їх ефективності.  
ПРН 12  Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що виникають в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур за умов 

невизначеності і ризиків  
ПРН 13  Використовувати сучасні методи та інформаційні технології для збирання та 

обробки наукової інформації, оформлювати результати наукових досліджень, 

писати наукові звіти, готувати наукові публікації з актуальних питань 

підприємницької та сервісної діяльності  
Формування суджень:   
ПРН 14  Самостійно обґрунтовувати та визначати мету, завдання особистої та 

колективної діяльності, використовувати сучасні форми мотивації персоналу 

та інструменти узгодження інтересів учасників підприємницької діяльності 

для успішної реалізації стратегії  

ПРН 15  Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних 

та біржових структур і впроваджувати їх  
ПРН 16  Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично 

оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності.  
ПРН 17  Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.   
ПРН 18  Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного 

функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових 

структур.  
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.   
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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 державного зразка   

Навчання іноземних 

здобувачів вищої  
освіти   

Основні навчальні модулі забезпечені навчально-методичним 

комплексами для іноземних студентів російською мовою.   

   


