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1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 

Шифр умінь та 

змістових 

модулів 

 

Зміст умінь, що забезпечується 

 Вміння провести економічний, фінансовий та соціальний аналіз 

діяльності підприємницьких структур; 

 вміння спрогнозувати тенденції та шляхи розвитку малого та середнього 

підприємництва; 

 вміння надати рекомендації в системі державного регулювання та 

підтримки розвитку малого та середнього підприємництва; 

 вміння  надати консультаційну допомогу при створенні та реорганізації  
підприємницьких структур. 
 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційний курс 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 Змістовий модуль 1. Теоретичні засади підприємництва в 

Україні. 

Технології менеджментута маркетингу в малому та середньому 

бізнесі 

16 

 Змістовий модуль 2. Державне регулювання, взаємодія держави 

з суб”єктами підприємництва і суб”єктами ринкової 

інфраструктури. Вплив глобалізації та євроінтеграції. 

16 

 

2.2 СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 Змістовий модуль 1. Теоретичні засади підприємництва в 

Україні. 

8 

 Змістовий модуль 2 Державне регулювання, взаємодія держави 

з суб”єктами підприємництва і суб”єктами ринкової 

інфраструктури. Вплив глобалізації та євроінтеграції. 

8 

 

2.5.  Самостійна робота здобувача: 

− підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних 

тощо); 

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-
тематичним планом; 

− підготовка і виконання завдань, передбачених програмою практичної  підготовки; 

− підготовка до іспиту 
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3. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

 
Оцінка 

в 
балах 

Оцінка 
ЕСТS Визначення Екзаменаційна 

оцінка Коментар 

90-100 А Відмінно Відмінно 

Знання предмету міцні і глибокі, 
виходять за межі навчальних програм, 
підручників і навчальних посібників 
та носять науковий й інноваційний 
характер (самостійно на основі 
первинних знань, отриманих від 
педагога чи з підручника). Знання 
використовуються вільно. Студент 
легко і самостійно орієнтується в 
основних підходах до вибору 
альтернатив при дослідженнях і 
моделюванні в галузях економіки, 
екології й охорони природи. 
Самостійно використовує теорію 
систем у своїй професійній діяльності. 
Здатний попереджувати помилкові дії, 
вибирати чи створювати оптимальні та 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22851/1/24-164-171.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2106


Оцінка 
в 

балах 

Оцінка 
ЕСТS Визначення Екзаменаційна 

оцінка Коментар 

ефективні дії в межах обраної 
спеціальності, самостійно знаходити і 
усувати помилки. 

81-89 В Дуже добре 

Добре 

Знання предмету міцні глибокі і повні, 
знаходяться в межах підручників і 
навчальних посібників та носять 
науковий й інноваційний характер. 
Знання використовуються вільно. 
Студент орієнтується в основних 
підходах до вибору альтернатив при 
дослідженнях і моделюванні в галузях 
економіки, екології й охорони природи. 
Як правило, самостійно використовує 
теорію систем у своїй професійній 
діяльності. Здатний попереджувати 
помилкові дії, вибирати чи створювати 
оптимальні та ефективні дії в межах 
обраної спеціальності. 

71-80 С Добре 

Знання предмету перебувають в межах 
навчальних програм, підручників, 
навчальних посібників. Студент 
самостійно трансформує знання та 
легко переносить їх на основні види 
діяльності при дослідженнях і 
моделюванні в галузях економіки, 
екології й охорони природи; 
використовує теорію систем у своїй 
професійній діяльності. Здатний 
самостійно складати нові, більш 
ефективні алгоритми діяльності для 
вирішення типових задач і завдань, 
знаходити і за допомогою педагога 
усувати помилки. 

61-70 D Задовільно 

Задовільно 

Знання предмету, в основному, 
перебувають в межах навчальних 
програм, підручників, навчальних 
посібників. Студент самостійно 
трансформує знання та переносить їх 
на основні види діяльності при 
дослідженнях і моделюванні в галузях 
економіки, екології й охорони 
природи. Здатний складати нові, більш 
ефективні алгоритми діяльності для 
вирішення типових задач і завдань, 
знаходити і за допомогою педагога 
усувати помилки. 

51-60 Е Достатньо 

Знання предмету, в основному, 
перебувають в межах навчальних 
програм, підручників, навчальних 
посібників. Студент намагається 
трансформувати знання та переносить 
їх на основні види діяльності при 
дослідженнях і моделюванні в галузях 
економіки, екології й охорони 
природи. Здатний використовувати 
знання в зазначених умовах, на 
практиці за допомогою викладача. 

 



 

4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

a.     Засоби поточного і підсумкового контролю: 

Засоби контролю Кількість балів 

Наукова робота 30 

Доповіді на семінар 20 

Іспит 50 
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