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1. Компетентності та результати навчання, які забезпечують вибіркові 

освітні компоненти 
 

Здобувачі вищої освіти обирають чотири дисципліни із запропонованих 

вибіркових компонентів та одну дисципліну з каталогу курсів університету 
 

 

Загальні компетентності (ВЗК) 

ВЗК 1* Згідно обраної дисципліни з каталогу курсів університету. 

Спеціальні (фахові, предметні компетентності (ВСК) 

ВСК 1. Здатність до визначення складових інвестиційної діяльності підприємства. 

ВСК 2. Здатність визначати та оцінювати характеристики основних показників діяльності 

підприємства для планування забезпечення підприємства грошовими коштами. 

ВСК 3. Здатність до визначення організаційних, управлінських й економічних засад 

реорганізації сучасного бізнесу для досягнення максимально можливої ефективності. 

ВСК 4. Здатність до підготовки зовнішньоекономічних контрактів. 

ВСК 5. Здатність розрізняти склад засобів інформатизації, які забезпечують інформаційні 

потреби підприємницької діяльності. 

ВСК 6. Здатність застосовувати інструменти просування продуктів і послуг у 

підприємницькій діяльності. 

ВСК 7. Здатність до оцінки поточного стану та перспектив функціонування діючого бізнесу з 

використанням системи економічних показників. 

ВСК 8. Здатність до виявлення ринкових факторів позитивного та негативного впливу на 

інфраструктуру міського господарства і основи її функціонування. 

Результати навчання (ВРН) 

ВРН 1. Вміти розробляти інвестиційний проект. 

ВРН 2. Застосовувати набуті знання для формулювання тактичних цілей розвитку 

підприємства, планування та бюджетування, оперативного та стратегічного контролінгу. 

ВРН 3. Використовувати набуті знання для розробки та обґрунтування проекту 

трансформації бізнесу. 

ВРН 4. Вміти визначати ціни товарів згідно базисних умов поставок за 

зовнішньоекономічними контрактами. 

ВРН 5. Вміти в підприємницькій організації ефективно використовувати сучасні 

автоматизовані інформаційні системи та технології, обирати раціональні напрямки 

інформатизації підприємницької діяльності. 

ВРН 6. Використовувати сучасні інструменти таргетування для формування воронки 

продажів. 

ВРН 7. Застосовувати основні методи визначення конкурентоспроможності та вартості 

діючого бізнесу, а також обґрунтовувати рішення щодо покращення корпоративної культури 

та системи управління бізнес-структур різних рівнів. 

ВРН 8. Вміти розрізняти технологічні особливості функціонування інфраструктури міського 

господарства та розробляти програму модернізації інфраструктури міського господарства 

для конкретно поставлених завдань з творчим компонентом. 

ВРН 9*. Згідно обраної дисципліни з каталогу курсів університету. 
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2. Перелік вибіркових освітніх компонента їх логічна послідовність 
 

 

2.1. Перелік вибіркових освітніх компонент (ВК) 
 
 

Код н/д 

Вибіркові компоненти 

(навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи)) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

Вибіркові компоненти 

здобувач вищої освіти обирає чотири дисципліни із переліку вибіркових компонентів, 

які забезпечують професійні компетентності 

ВК П1 Інвестиційна діяльність 5,0 екзамен ЗМ 1. Сутність інвестицій та їх вплив 

на розвиток підприємств 

життєзабезпечення міста. 

ЗМ 2. Сутність і складові 

інвестиційного проекту. 

ЗМ 3. Оцінювання ефективності та 

інвестиційної привабливості проекту. 

ВК П2 Бюджетування діяльності 

підприємства 

5,0 екзамен ЗМ 1. Теоретико-методичні основи 

бюджетування діяльності підприємства. 

ЗМ 2. Формування бюджетної 

системи на підприємстві. 

ЗМ 3. Основи розробки та оцінювання 

бюджетів на підприємстві. 

ВК П3 Механізми трансформації 

підприємницьких структур 

5,0 екзамен ЗМ 1. Підприємницькі 

трансформації бізнесу. 

ЗМ 2. Процес трансформації 

підприємницьких структур. 

ЗМ 3. Управління трансформацією 

підприємства. 

ВК П4 Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства 

5,0 екзамен ЗМ 1. Організація та адміністрування 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

ЗМ 2. Ведення 

зовнішньоекономічних операцій. 

ЗМ 3. Адміністрування 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

ВК П5 Інформаційні системи і 

технології у 

підприємництві 

5,0 екзамен ЗМ 1. Роль і місце інформаційних 

систем і технологій у 

підприємницькій діяльності. 

ЗМ 2. Системи створення бізнес-

планів і аналізу ефективності 

інвестиційних проектів. 

ЗМ 3. Інструментальні засоби 

моделювання підприємницької 

діяльності. 
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ВК П6 Таргетування та маркетинг 

у підприємницькій 

діяльності 

5,0 екзамен ЗМ 1. Маркетинг у підприємницькій 

діяльності. 

ЗМ 2. Таргетована реклама у 

підприємницькій діяльності. 

ЗМ 3. Технології та інструменти 

таргетування в у підприємницькій 

діяльності. 

ВК П7 Діагностика 

функціонування бізнесу 

5,0 екзамен ЗМ 1. Діагностика 

конкурентоспроможності бізнесу. 

ЗМ 2. Діагностика вартості бізнесу. 

ЗМ 3. Діагностика системи 

управління та корпоративної 

культури. 

ВК П8 Міська інфраструктура та 

розвиток підприємництва 

5,0 екзамен ЗМ 1. Формування міської 

інфраструктури та її взаємозв'язок з 

розвитком підприємництва. 

ЗМ 2. Інфраструктура житлового і 

водопровідно-каналізаційного 

господарства. 

ЗМ 3. Інфраструктура міського 

електротранспорту, підприємств 

енергопостачання та зовнішнього 

благоустрою. 

Обсяг вибіркових компонент: 20,0   

Здобувач вищої освіти обирає одну дисципліну з каталогу курсів університету 

ВК П9* Каталогу курсів 

університету 

4,0 диф. залік  

Загальний обсяг вибіркових 

компонент: 

24,0   

 

2.2. Структура вибіркових компонент за семестрами 
 

Здобувач вищої освіти обирає чотири дисципліни із запропонованих вибіркових 

компонентів та одну дисципліну з каталогу курсів університету. Усі вибіркові 

освітні компоненти заплановані у другому семестрі. 
 

Вибіркові освітні компоненти Умови вибору 

ВК П1 Інвестиційна діяльність (5,0 кр. ЄКТС, екзамен) здобувач вищої 

освіти обирає 

чотири дисципліни 

із переліку 

вибіркових 

компонентів, які 

забезпечують 

професійні 

компетентності 

ВК П2 Бюджетування діяльності підприємства (5,0 кр. ЄКТС, екзамен) 

ВК П3 Механізми трансформації підприємницьких структур (5,0 кр. ЄКТС, екзамен) 

ВК П4 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (5,0 кр. ЄКТС, екзамен) 

ВК П5 Інформаційні системи і технології у підприємництві (5,0 кр. ЄКТС, екзамен) 

ВК П6 Таргетування та маркетинг у підприємницькій діяльності (5,0 кр. ЄКТС, екзамен) 

ВК П7 Діагностика функціонування бізнесу (5,0 кр. ЄКТС, екзамен) 

ВК П8 Міська інфраструктура та розвиток підприємництва (5,0 кр. ЄКТС, екзамен) 

ВК П9* Каталог курсів університету (4,0 кр. ЄКТС, диф. залік) 

здобувач вищої 

освіти обирає 

одну дисципліну 

з каталогу 
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4. Матриця відповідності компетентностей вибірковим компонентам 
 ВЗК 1* ВСК 1 ВСК 2 ВСК 3 ВСК 4 ВСК 5 ВСК 6 ВСК 7 ВСК 8 

ВК П1  +        

ВК П2   +       

ВК П3    +      

ВК П4     +     

ВК П5      +    

ВК П6       +   

ВК П7        +  

ВК П8         + 

ВК П9* +         

 

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 П1 +         

ВК П2  +        

ВК П3   +       

ВК П4    +      

ВК П5     +     

ВК П6      +    

ВК П7       +   

ВК П8        +  

ВК П9*         + 
 


