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1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

Херсонський державний університет 

Факультет бізнесу і права / кафедра економіки, менеджменту та 
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структурного 

підрозділу 

адміністрування 

Офіційна назва 

сертифікатної 

програми 

Дизайн мислення в бізнесі 

Обсяг сертифікатної 

програми 

3 кредити / 90 годин 

Тривалість 

сертифікатної 

програми 

середньострокова 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти. Запис на програму  

відбувається в період реалізації здобувачами права на вільний 

вибір навчальних дисциплін  на наступний навчальний рік.  

 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії 

сертифікатної 

програми  

1 рік 4 місяці 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису сертифікатної 

програми 

Сторінка офіційного сайту університету – Освітня діяльність 

https://www.kspu.edu/Education/CertPrograms.aspx 

2. Мета сертифікатної програми 

Поглиблення фундаментальних і формування спеціальних теоретичних знань,  практичних 

вмінь та навичок необхідних  для генерації нових ідей (креативності),  оволодіння 

компетентностями:  здатністю до ділової комунікації, вміння вести дискусію та надавати 

професійні консультації; здатністю планувати та виконувати завдання, оцінювати якість 

роботи в сфері бізнесу. 

3. Характеристика сертифікатної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Міждисциплінарна: 

07 Управління та адміністрування (073 Менеджмент; 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність, 281 Публічне управління та 

адміністрування);  

05 – Соціальні та поведінкові науки  (051  Економіка); 

24 Сфера обслуговування (241 Готельно-ресторанна справа; 242 

Туризм). 

Орієнтація 

сертифікатної 

програми  

Прикладна. 

Передбачає оволодіння  знаннями щодо  системного дослідження 

інструментів дизайн-мислення та їх практичного значення; 

особливостей і ухвалення рішень з позиції бізнес-етики; 

поглиблення специфіки оцінювання та напрямків підвищення 

фінансової привабливості на ринку; механізми формування 

фінансової стратегії та тактики; обґрунтування 

можливих інновації як підхід, орієнтований на людину, який 

використовує інструментарій дизайнера для інтеграції потреб 

людей, можливостей технологій та вимог до успіху бізнесу. 

Основний фокус 

сертифікатної 

програми та 

спеціалізації 

Програма забезпечує формування компетентностей необхідних для 

всебічного бачення теоретичних та практичних аспектів 

управління в бізнесі з використанням інноваційних інструментів 

дизайн-мислення, змоги для опанування вміння сучасного 

нестандартного мислення у сфері господарської діяльності, що  

https://www.kspu.edu/Education/CertPrograms.aspx
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базується на концепціях і поняттях теорії дизайн-мислення як 

підходу  до вирішення складних проблем та створення інновацій і 

спрямоване на формування сучасного фахівця в сфері бізнесу. 

Ключові слова. Дизайн мислення, бізнес-економіка,  

підприємство, суб’єкт господарювання, інновації, бізнес-

середовище, дизайн-процес, ефективність діяльності, стартап. 

Особливості програми Характерною особливістю програми є підготовка фахівців-

практиків в сфері бізнесу, здатних до фундаментального аналізу 

дизайн-мислення, застосуванню його методів,  аналізу власного 

способу мислення і переконанні у дієвості інноваційних рішень, 

які  створюються за допомогою дизайн-мислення. 

4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

2441.2 Економіст  

2441.2 Консультант з економічних питань  

2441.2 Економічний радник 

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та 

їх підрозділів 

2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами 

341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі  

Подальше навчання  Не застосовано 

5. Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання 

В процесі навчання поєднуються проблемно-орієнтоване  

навчання, студентоцентроване навчання, самонавчання,  

індивідуальне навчання, електронне навчання в системі Moodle. 

Основними методами навчання є пояснювально-ілюстративний, 

статистичний,  експертного  оцінювання, анкетування, метод 

проблемного  викладення, методи дослідницької діяльності та  

презентації результатів досліджень. 

Заняття проходять у формі лекцій, практичної роботи, 

обговорення у форматі круглого столу,  ділової гри, розв’язання 

ситуаційних завдань. До проведення занять залучаються фахівці-

практики. 

Оцінювання Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою 

відповідно до Порядку оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти в ХДУ. 

Відбувається у формі тестування, презентації, письмового 

експрес-контролю, проведення дискусій,  виконання 

розрахункового завдання. В кінці курсу кожен слухач складає 

залік. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК Набути професійних компетенцій, достатніх для успішного 

виконання трудових функцій і типових завдань у сфері бізнесу або 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за невизначених умов та вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК1.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК4. Здатність розробляти та управляти інноваційними 

проєктами. 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 
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ЗК6. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний,  

методичний інструментарій для обґрунтування розвитку  

економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських 

рішень.  

ФК2. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні 

дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки.  

ФК3. Здатність формулювати професійні задачі в сфері бізнесу 

та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні 

методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.  

ФК4. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 

виконання ефективних інноваційних проєктів у соціально-

економічній сфері. 

ФК5 Здатність планувати і розробляти інноваційні проєкти у 

сфері бізнесу, здійснювати  інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.  

7. Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

ПРН1.Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 

науково-практичних проблем. 

ПРН2 . Розробляти соціально-економічні інноваційні  проєкти та 

систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх 

цілей, очікуваних соціально економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

ПРН 3.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і 

вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та 

інструментарію соціально-економічних досліджень. 

ПРН 4. Організовувати розробку та реалізацію соціально-

економічних проєктів із врахуванням інформаційного, 

методичного, матеріального, фінансового та кадрового 

забезпечення. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні  

працівники з науковими ступенями кандидата та доктора  

економічних наук, вченими званнями доцента та/або професора та 

мають підтверджений рівень наукової і  професійної активності, а 

також фахівці-практики, експерти у сфері економіки. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним обладнанням, доступом до 

мережі Інтернет відповідає  потребі. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

-офіційний сайт ХДУ: http://www.kspu.edu;  

- cистема дистанційного навчання «KSU Online»;  

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

- необмежений доступ до мережі Інтернет;  

- Наукова бібліотека ХДУ, читальні зали;  

- навчально-методичні комплекси дисциплін;  

- силабус.  
 

 

 
 

Перелік компонент (змістових модулів) сертифікатної програми та їх 
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логічна послідовність 

 

 

Перелік компонент сертифікатної програми 

 
Код н/д Складові частини сертифікатної програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, атестація слухачів) 

Кількість 

кредитів/ 

години 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Змістові модулі сертифікатної програми (IIМ курс, 3 семестр) 

ЗМ1 Дизайн мислення як новітня технологія створення 

інноваційних продуктів 

1/30 поточне 

оцінювання 

ЗМ2 Дизайн мислення у підприємницькій діяльності. 1/30 поточне 

оцінювання 

 

ЗМ3 Пошук і вибір ідей стартапу  
 

1/30 

поточне 

оцінювання 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ 3/90 Диф. залік 

 

 

Структурно-логічна схема сертифікатної програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти. 

  

Атестація здійснюється у формі заліку. Залік проводиться у формі 

виконання підсумкового письмового тесту. Успішне прослуховування 

сертифікатної програми посвідчується сертифікатом. 

 

 

 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

сертифікатної програми 

ЗМ1. Дизайн мислення як новітня технологія 

створення інноваційних продуктів 

ЗМ 2. Дизайн мислення у підприємницькій 

діяльності. 

 

ЗМ 3. Пошук і вибір ідей стартапу. 
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 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

ІК + + + 

ЗК1 + + + 

ЗК2 + + + 

ЗК3 + + + 

ЗК4 +  + 

ЗК5 + + + 

ЗК6 + + + 

ФК1 + + + 

ФК2 +  + 

ФК3  + + 

ФК4 +  + 

ФК5 +  + 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами сертифікатної програми 

 
 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

ПРН1 + + + 

ПРН2 +  + 

ПРН3 + + + 

ПРН4 +  + 

 

 

 

 

Керівник сертифікатної програми   _________   Юлія Ушкаренко 

 


