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1. Компетентності та результати навчання, які забезпечують 

вибіркові освітні компоненти 
 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК 1. Здатність до коректного застосування економіко-статистичних методів в процесі 

здійснення наукових досліджень та інтерпретації отриманих результатів.  

ВФК 2. Спроможність до виявлення та дослідження проблем розвитку підприємництва з 

урахуванням соціальних закономірностей, явищ та процесів.  

ВФК 3. Здатність до дослідження проблем реалізації методів конкуренції з метою отримання 

довгострокових конкурентних переваг для забезпечення розвитку підприємництва у системі 

жіттєзабезпечення міста 

ВФК 4. Здатність приймати рішення щодо забезпечення інвестиційної діяльності  у розвитку 

міського господарства 

ВФК 5. Здатність створювати наукові тексти різних жанрів, застосовувати правила мовної 

організації наукового тексту: структурування, аргументації, спростування, представлення 

гіпотези та викладу результатів дослідження, бібліографічного оформлення. 

ВФК 6. Здатність здійснювати науково-професійну комунікацію, представляти результати 

наукового дослідження у професійній спільноті, популяризувати наукові продукти для 

різних соціальних аудиторій. 

ВФК 7. Здатність до обґрунтування наукових пропозицій в  сфері організації 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  

ВФК 8. Спроможність до систематизації та аналізу інформації, що характеризує процес 

організації підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  

ВФК 9. Здатність до виконання наукових робіт що відповідають чинним вимогам і 

присвячені дослідженню актуальних проблем розвитку суб’єктів підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності у контексті розвитку міської інфраструктури 

Результати навчання (ВРН) 

ВРН 1. Володіти навичками формулювання теоретичних положень, принципів та 

рекомендацій іноземною мовою з врахуванням особливостей академічного стилю мовлення. 

ВРН 2.  Володіти знаннями для комплексного аналізу та узагальнення статистичних даних, а 

також інтерпретації отриманих результатів в процесі перевірки достовірності висунутих 

гіпотез наукового дослідження. 

ВРН 3. Здійснювати планування, проведення та обробки експериментальних досліджень з 

використанням пакетів прикладних програм і новітніх інформаційних технологій. 

ВРН 4. Вирішувати проблеми досягнення оптимальності і товарно-економічної рівноваги у 

господарських процесах, планування постачання, виробництва, оперативного планування 

виробництва і маркетингового планування збуту у контексті розвитку міської інфраструктури 

ВРН 5. Вміти управляти фінансовими процесами на підприємстві, знати основи формування 

фінансової політики, значення інвестиційних розрахунків для забезпечення ефективних 

рішень щодо  розвитку міського господарства 

ВРН 6. Здатні здійснювати бізнес-планування, а також управління підприємницькими 

ризиками в системі жіттєзабезпечення міста. 

ВРН 7.  Створювати науковий текст у логічному поєднанні його частин (актуальність, аналіз 

наукового досвіду з теми дослідження, визначення гіпотези, представлення результатів 

власного наукового доробку, висновки) із застосуванням мовних кліше наукового стилю. 

ВРН 8.  Здійснювати ефективну наукову комунікацію у різних за метою взаємодіях: з 

редакційними колегіями наукових журналів, науковим керівником, опонентами, 

рецензентами, фахівцями конкурсних комісій. 

ВРН 9. Розробляти наукові пропозиції організаційного характеру та використовувати їх у 

наукових дослідженнях в  сфері організації підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 

логічна послідовність 
 

2.1.  Перелік компонент освітньої програми  
 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

 Вибіркові  

 2.1. Дисципліни  вільного вибору  

ВК 1 

 

 

Базова економічна та наукова   

іноземна мова (друга) 4 

 

 

 

Диф. 

залік 

1.Науково-технічна 

термінологія фаху. Науково-

технічний переклад.  

2. Участь у науковій дискусії. 

Короткі наукові повідомлення  

3. Складання ділових паперів. 

Анотування та реферування 

наукових текстів 

ВК 2 

 

 

 

Економіко-статистичні методи 

обробки наукових досліджень 
4 

 

 

Диф. 

залік 

1. Основні методи 

кількісного аналізу даних. 

2. Аналіз результатів 

застосування експертних 

методів у наукових 

дослідженнях. 

3. Використання 

прикладних програм у 

наукових роботах. 

ВК 3 

 

 

Організація підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

 

4 

 

 

 

Диф. 

залік 

1. Теоретичні основи 

організації підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

2. Ресурсне забезпечення 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 

3. Управління в сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 

ВК 4 

 

Підприємництво у системі 

життєзабезпечення міста 

4 

 

 

Диф. 

залік 

1. Методологія аналізу і 

моделювання аспектів 

підприємницької діяльності 

у системі життєзабезпечення 

міста 

 2. Формування міської 

інфраструктури та її зв'язок 

із розвитком підприємства 

3. Особливості 

підприємницької діяльності 
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у контексті системи 

життєзабезпечення міста 

ВК 5 

 

Особливості інвестиційної 

діяльності у розвитку міського 

господарства 4 

Диф. 

залік 

1. Теорія та методологія 

інвестиційної діяльності  

2. Методики оцінки 

інвестиційної діяльності  

3. Особливості інвестиційної 

діяльності у розвитку міського 

господарства 

ВК 6 

 

 

 

Дослідження проблем розвитку 

суб’єктів підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності у контексті 

розвитку міської інфраструктури 

4 

 

 

 

 

Диф. 

залік 

1.      Обґрунтування 

теоретичних положень 

дослідження 

2.      Аналіз тенденцій, явищ 

та процесів що стосуються 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності у 

контексті розвитку міської 

інфраструктури 

3.      Розробка рекомендацій 

дослідження в сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності у 

контексті розвитку міської 

інфраструктури 

ВК 7 

 

Академічне письмо та риторика 

4 

 

 

Диф. 

залік 

1. Наукове мовлення. 

Культура спілкування. 

2.  Підготовка й 

написання наукового тексту. 

3.  Академічна риторика. 

ВК 8 

Вибір ОК з каталогу курсів інших 

ОП рівня магістра або третього 

освітньо-наукового рівня вищої 

освіти 

4 

 

Диф. 

залік 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12  

 

 

2.2. Структура вибіркових компонент за семестрами 
 

Навчальні семестри  

1 2 3 4 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА  

ОК n    

   ВК1 – ВК 8   

   ВК1 – ВК 8   

   ВК1 – ВК 8  
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4. Матриця відповідності компетентностей 

вибірковим компонентам  

 

 ВФК 1 ВФК 2 ВФК 3 ВФК 4 ВФК 5 ВФК 6 ВФК 7 ВФК 8 ВФК 9 

ВК 1     +     
ВК 2 +         
ВК 3       + +  
ВК 4   +       
ВК 5    +      
ВК 6  +       + 
ВК 7     + +    
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5. Матриця забезпечення результатів навчання (ВРН) 

відповідними вибірковими освітніми компонентами 

 

 ВРН 1 ВРН 2 ВРН 3 ВРН 4 ВРН 5 ВРН 6 ВРН 7 ВРН 8 ВРН 9 

ВК 1 +         
ВК 2  + +       
ВК 3         + 
ВК 4      +    
ВК 5     +     
ВК 6    +      
ВК 7       + +  

 

 


