
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

Кафедра сільськогосподарського машинобудування 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МІЖНАРОДНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

Освітня програма Екологія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

Спеціальність 101 Екологія 

Галузь знань 10 Природничі науки 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  

Протокол № 4 від 5 листопада  2019 р.  

 

 

м. Кропивницький – 2019 

 



ЗМІСТ 

 

1. Загальна інформація  

2. Анотація до дисципліни 

3. Мета і завдання дисципліни  

4. Формат дисципліни 

5. Результати навчання  

6. Обсяг дисципліни 

7. Ознаки дисципліни 

8. Пререквізити 

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

10. Політика курсу  

11. Навчально-методична карта дисципліни 

12. Система оцінювання та вимоги 

13. Рекомендована література  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальна інформація 

 

Назва дисципліни ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МІЖНАРОДНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Викладач Свірень Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор 

Контактний телефон 050-32-11-222 

E-mail: kaf_sgm_kntu@ukr.net 

Консультації Очні консультації за попередньою домовленістю Понеділок та Середа з 14.00 до 15.00 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю Viber (+380503211222) в робочі дні з 9.00  до 15.30 

 

 

2. Анотація до дисципліни 

 

Програмою навчальної дисципліни «Основи підприємництва та міжнародна підприємницька діяльність» передбачається вивчення 

теоретичних, організаційних та практичних основ підприємницької діяльності, знання яких необхідні як фахівцям з економіки, так і студентам 

інженерних спеціальностей. Предметом вивчення дисципліни є складна сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у 

сфері підприємницької діяльності між суб’єктами підприємництва, зокрема підприємцями без створення юридичної особи та підприємствами 

України, обґрунтування механізму організації підприємницької діяльності, її регулювання, планування та ефективного управління. Дисципліна  

актуальна і її роль визначається спроможністю формувати у студентів професійних навичок роботи у сучасних ринкових умовах щодо заснування 

та відкриття власного бізнесу, вибору оптимальної організаційно-правової форми здійснення підприємницької діяльності, порядку ліцензування 

окремих видів господарської діяльності, навичок самостійної роботи з законодавчими матеріалами, додатковою літературою, свідомо оцінювати 

конкретні ситуації, прагнення до набуття та збагачення знань. 

 

3. Мета і завдання дисципліни 

 

Мета дисципліни – формування навичок підприємницького мислення, знань методики та методології підприємницької діяльності з 

урахуванням специфіки галузевого машинобудування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

– надати уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва, його основні категорії; 

- опанування основними прийомами менеджменту підприємницької діяльності; 

- опанування методики наукової організації праці керівника; 

- навчити навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи. 

 

 

 

 

 



4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає  для засвоєння  дисципліни  традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, 

поєднуючи із практичними роботами. 

Формат очний (offline / Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. Результати навчання  

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати :  

-  основні поняття, категорії, практичний інструментарій, методологію та специфіку предмету; 

- співвідношення понять «управління», «менеджмент», «керівництво»; 

- сучасні концепції та тенденції розвитку менеджменту; 

- сутність етики ділового спілкування; 

- технології прийняття управлінських рішень; 

- способи розв’язання конфліктів і усунення стресів; 

- особливості менеджменту підприємницької діяльності; 

             вміти:  

- застосовувати  різні підходи до управління; 

- володіти методами мотивування, стимулювання якісної роботи персоналу; 

- оволодіти основами  наукової організації праці керівника; 

- організовувати  власну  працю та працю персоналу. 

             набути соціальних навичок (soft-skills):  

–  здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 

- небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, спрямованих на підтримку здорового способу життя оточуючих 

 

 

6. Обсяг дисципліни 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 28 

практичні 14 

самостійна робота 78 

Всього 120 

 



7. Ознаки дисципліни 

 

Рік 

викладання 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр Спеціальність Кількість 

кредитів 

/ годин 

Кількість 

змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю 

Нормативна / вибіркова 

2019 1 2 101 Екологія 4/120 2 Екзамен Вибіркова 
 

 

8. Пререквізити 

 

           Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основи підприємництва та міжнародна підприємницька діяльність» значно підвищиться, якщо 

студент попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Вища математика»; «Основи економічних теорій».  

 

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 

            У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 

проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 

адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 

10. Політика дисципліни 

 

Академічна доброчесність:  

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

         Відвідування занять  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу. 

         Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

          

Поведінка на заняттях 

            Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному універсистеті студенти, викладачі та адміністрація діють 

відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; 

Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.  

          

 

 

 



11. Навчально - методична карта дисципліни 

 
Тиждень, 

дата, години 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

 

Змістовий модуль І. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Тиж.1 

     8.30-9.50 

(за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

 Тема 1. Основи 

підприємництва в ринковому 

середовищі 

Виникнення та еволюція поняття 

«підприємництво». Бізнес і 

підприємництво: спільне і 

відмітне. Підприємництво як вид 

господарської діяльності. Ознаки 

підприємництва. Основні функції 

підприємництва.  

Лекція / 

 Face to face  

 

Презентація 

 

15,  

с.202-287; 

18, с.255-315. 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему 

«Порядок створення та реєстрації 

СПД»  

«Перелік документів необхідних для 

реєстрації СПД» 

10 год.  

2 бали Самостійна 

робота  і 

реферат 

  до 10.09  

 

Тиж.2  

8.30-9.50 

(за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 2. Види та сфера 

підприємницької діяльності 

Підприємництво приватне, 

колективне, державне та 

особливості їх здійснення.  

Виробниче підприємництво як 

визначальний вид 

підприємницької діяльності. 

Підприємництво у сфері 

виробництва в Україні. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація  18, с.315-372. Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему  

«Плата та строки державної 

реєстрації СПД.»  

«Формування ціни на продукцію 

підприємства» 

6 год. 

2 бали Самостійна 

робота і 

реферат  до 

17.09  

 

Тиж.2  

11.50-13.10 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 1. Основи 

підприємництва в ринковому 

середовищі 

Суб’єкти та об’єкти 

підприємницької діяльності. 

Зовнішнє та внутрішнє 

середовище підприємництва. 

Правова база розвитку 

підприємництва. Проблеми 

правового забезпечення 

підприємництва в Україні. 

Практичне 

заняття /  

Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

9, с.334-360; 

15, с. 28-150 

 

Ознайомитися з основними 

положеннями Конституції України 

(ст. 52), Господарського кодексу (ст. 

50–54), Цивільного кодексу (ст. 80–

88). 

Підготувати презентацію  

«Законодавча база підприємництва»  

2 год. 

  

1 бал Реферат до 

19.09  

Самостійна 

робота до 19.09  

Тиж.3  

8.30-9.50 

Тема 2. Види та сфера 

підприємницької діяльності 

Лекція /  

Face to face  

Презентація 

 

18, с.376-439. Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

2 бали Самостійна 

робота  до 



(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Комерційне підприємництво та 

його суб’єкти: товарні біржі, 

торговельні доми, виставки-

продажі, аукціони, ярмарки, 

заклади оптової та роздрібної 

торгівлі. 

 

 Підготувати презентацію  

«Відмінність виробничого 

підприємництва за класифікацією по 

предмету діяльності від виробничого 

підприємництва за ступенем 

охоплення стадій відтворювального 

процесу»  

6 год. 

24.09  

 

Тиж.4  

8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 3. Державне регулювання 

підприємництва 

Необхідність та сутність 

державного регулювання 

підприємництва, його форми та 

методи: адміністративні, правові, 

економічні. 

Прямі та непрямі методи 

регулювання. Інструменти 

впливу держави на розвиток 

підприємництва: податкова 

політика, цінове та кредитно-

грошове регулювання, 

амортизаційна політика, 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

 

9,  с. 1-208  Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Підготувати  

реферат на тему: «Проблемні позиції 

в регулюванні міжнародної 

підприємницької діяльності»  

6 год. 

2 бали Самостійна 

робота  до 1.10  

 

Тиж.4  

11.50-13.10 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 2. Види та сфера 

підприємницької діяльності 

Фінансово-кредитне 

підприємництво та його складові. 

Практичне 

заняття / 

 Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

18, с. 442-505 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал 

Підготувати реферат по темі 

«Сучасні різновиди фінансово-

кредитного підприємництва»  

4 год. 

1 бал Реферат до 

3.10  

Самостійна 

робота до 3.10 

Тиж.5  

8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 3. Державне регулювання 

підприємництва 

Обмеження в підприємницькій 

діяльності. Патентування і 

ліцензування підприємницької 

діяльності. Стандартизація і 

сертифікація. Державна 

реєстрація суб’єктів 

підприємництва. 

Механізм державної фінансової 

допомоги суб’єктам 

підприємництва. Кадрове та 

інформаційне забезпечення 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

 

19, с.18-33, 

320-352 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

4 год. 

2 бали Самостійна 

робота  до 

10.10  

 



державою підприємницької 

діяльності.  

Державні та міжнародні 

організації, що сприяють 

розвитку підприємництва. 

Тиж.6 

 8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 4. Організація 

підприємництва 

Підприємницька ідея та її 

джерела. Вибір сфери діяльності. 

 Вибір форми організації бізнесу. 

Визначення переваг 

створюваного підприємництва. 

Аналіз конкуруючих товарів і 

підприємств-конкурентів. 

Визначення 

конкурентоспроможності 

підприємництва. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

навчальний 

посібник 

19, с.188-320 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

8 год. 

1 бали Самостійна 

робота  до 

17.10  

 

Тиж.6 

11.50-13.10 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 3. Державне регулювання 

підприємництва 

Державна підтримка 

підприємництва. 

Практичне 

заняття / 

 Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

18, с. 487-497, 

9. с.218-287 

Виконання практичних завдань 

Ознайомитися зі змістом 

Господарського кодексу (статті 42 – 

45) 

2 год. 

1 бал Реферат до 

19.10  

Самостійна 

робота до 19.10 

Тиж.7  

8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 4. Організація 

підприємництва 

Вибір організаційно-правових 

форм господарювання. Пошук 

джерел фінансування. 

Обмеження в підприємництві. 

Припинення діяльності 

підприємств. 

Лекція / 

Face to face  

 

Презентація 15, с. 290-236 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати презентацію  

«Торговельний патент: умови 

придбання, вартість, термін дії.» 

2 год. 

1 бали Самостійна 

робота  до 

24.10  

 

Тиж.7  

8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Змістовий контроль № 1  

 

Тест Тест  moodle.kntu.kr.ua 

курс Основи 

підприємництва 

та міжнародна 

підприємницька 

діяльність 

Виконати тестове завдання  

 

10 балів до  27. 10 

 

Змістовий модуль 2. МІЖНАРОДНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Тиж.8 

 8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 5. Сутність міжнародної 

підприємницької діяльності та 

її розвиток 

Сутність міжнародної 

підприємницької діяльності 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

навчальний 

посібник 

13, с. 1-14 

21, с. 3-50  

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему 

«Основні форми зустрічної торгівлі» 

6 год. 

1 бал Самостійна 

робота  до 5.11  

 



(МПД), основні визначення. 

Світове господарство як об’єкт 

МПД, його характеристика та 

взаємозв’язок міжнародними 

економічними відносинами. 

Передумови становлення та 

розвитку МПД. 

Інтернаціоналізація 

господарського життя. 

Міжнародний поділ праці. 

Міжнародна економічна 

інтеграція. 

Тиж.8 

11.50-13.10 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 4. Організація 

підприємництва 

Аналіз форм господарювання та 

способів заснування 

підприємництва 

Практичне 

заняття / 

 Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

14, с. 26-36 Виконання практичних завдань: 

Ознайомитися зі змістом 

Господарського кодексу ст. 79 - 88; 

Цивільного кодексу ст. 113 – 166 

4 год. 

1 бал Реферат до 

7.11  

Самостійна 

робота до 7.11 

Тиж.9 

 8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 5. Сутність міжнародної 

підприємницької діяльності та 

її розвиток 

Об’єкт МПД. Суб’єкти МПД 

(фізичні та юридичні особи, 

держава, міжнародні організації). 

Особливості держави як суб’єкта 

МПД. 

Поняття середовища МПД, його 

структуризація та особливості. 

Специфіка аналізу та оцінювання 

середовища МПД. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

навчальний 

посібник 

13, с.14-32 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему «Цілі 

регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів 

господарювання» 

4 год. 

1 бали Самостійна 

робота  до 

12.11  

 

Тиж.10  

8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 6. Міжнародні науково-

технічні відносини 

Міжнародні науково-технічні 

відносини як форма МПД. 

Поняття технології. Поняття 

міжнародної передачі технології. 

Правові форми захисту 

технології. Патент. Ліцензія. 

Копірайт. Товарна марка. Форми 

передачі технології. Патентна 

угода. Ліцензійна угода. Ноу-хау. 

Франчайзинг. Міжнародне 

технічне сприяння. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

навчальний 

посібник 

13, с.32-52 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати  реферат 

«Компетенції державних органів 

законодавчої і виконавчої влади у 

регулюванні міжнародної 

підприємницької діяльності»  

4 год. 

2 бали Самостійна 

робота  до 

19.11  

 



Тиж.10 

11.50-13.10 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 5. Сутність міжнародної 

підприємницької діяльності та 

її розвиток 

Перетворення 

зовнішньоекономічних відносин 

на органічний елемент 

відтворювальних процесів 

Практичне 

заняття /  

Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

15, с. 407-418 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати  реферат 

«Міжнародний бізнес: поняття, 

суб’єкти, типи, види»  

4 год. 

1 бали Самостійна 

робота  до 

21.11  

 

Тиж.11  

8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 6. Міжнародні науково-

технічні відносини 

Міжнародна торгівля ліцензіями. 

Динаміка розвитку міжнародної 

торгівлі ліцензіями. Географія 

міжнародної торгівлі ліцензіями. 

Патентна, безпатентна, проста, 

виключна, повна ліцензія. Види 

ліцензійних платежів. Роялті. 

Паушальний платіж. Участь у 

прибутку. Участь у власності. 

Міжнародний ринок ноу-хау. 

Особливості міжнародної 

торгівлі ноу-хау. Ноу-хау 

технічного характеру. 

Комерційне ноу-хау. Способи 

сплати ноу-хау. «Кост плас». 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

навчальний 

посібник 

13, с. 52-66 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати  реферат 

«Пошук зарубіжного партнера для 

розвитку міжнародних науково-

технічних відносини»  

6 год. 

1 бал Самостійна 

робота  до 

26.11  

 

Тиж.12  

8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 6. Міжнародні науково-

технічні відносини 

Поняття інжинірингу та його 

особливості. Класифікація 

інжинірингових послуг. Базисний 

інжиніринг. Детальний 

інжиніринг. Методи постачання 

інжинірингових послуг. Поняття 

реінжинірингу. Кризовий 

реінжиніринг і реінжиніринг 

розвитку. 

Поняття і сутність франчайзингу. 

Переваги та недоліки 

франчайзингу. 

Регулювання міжнародних 

науково-технічних відносин. 

Україна в міжнародних науково-

технічних відносинах. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

навчальний 

посібник 

13, с.66-73 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати  реферат 

«Суб’єкти міжнародної 

франчайзингової угоди.»  

4 год. 

2 бали Самостійна 

робота  до 3.11  

 

Тиж.12 

11.50-13.10 

Тема 6. Міжнародні науково-

технічні відносини 

Практичне 

заняття /  

Методичні 

рекомендації  

21, с. 72-74 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

1 бали Самостійна 

робота  до 5.11  



(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Сутність та особливості науково-

технічних відносин. 

Face to face  

 

 Підготувати  реферат 

«Класифікація, структура, форми 

міжнародних науково-технічних 

відносин»  

2 год. 

 

Тиж.13  

8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 7. Регулювання 

світогосподарських зв’язків на 

рівні держави, підприємства 

Економічні інтереси та їх 

реалізація у світовому 

господарстві. Структура та 

субординація системи 

регулювання міжнародних 

економічних відносин. 

Сутність і структура системи 

регулювання міжнародної 

підприємницької діяльності. 

Національна і міжнародна 

підсистеми механізму 

регулювання МПД. 

Ціновий механізм регулювання 

МПД. Функції експортних цін. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

16, с.100-110 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему «Зміст 

і організаційні структури 

міжнародної підприємницької 

діяльності» 

6 год. 

2 бали Самостійна 

робота  до 

10.11  

 

Тиж.14  

8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 7. Регулювання 

світогосподарських зв’язків на 

рівні держави, підприємства 

Валютно-фінансові інструменти 

регулювання МПД. Зміст і 

механізм державної 

зовнішньоекономічної політики. 

Тенденції розвитку 

зовнішньоекономічної політики 

країн, що розвиваються. 

Зовнішньоекономічний механізм 

України. 

Зовнішньоекономічна політика 

підприємства. 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

9, с.334-360; 

15, с. 28-150 

 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему «Роль 

державних органів законодавчої і 

виконавчої влади у регулюванні 

міжнародних економічних відносин» 

4 год. 

2 бали Самостійна 

робота  до 

17.11  

 

Тиж.14 

11.50-13.10 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 7. Регулювання 

світогосподарських зв’язків на 

рівні держави, підприємства 

Засади та методи розрахунків 

ефективності 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

Практичне 

заняття /  

Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

13, с.1-87 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Виконання практичних завдань: 

2 год. 

1 бал Самостійна 

робота  до 

19.11  

 

Тиж.14  Змістовий контроль № 2  Тест Тест  moodle.kntu.kr. Виконати тестове завдання  10 до  20. 11 



8.30-9.50 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

 ua курс 

Екологічний 

менеджмент і 

аудит 

 

 

 
12. Система оцінювання та вимоги 

        Види контролю: поточний, підсумковий.  

        Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.  

        Форма підсумкового контролю: екзамен.  

        Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» здійснюється згідно з кредитною 

трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 50 балів. 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

      Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: 

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою,  використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 



- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх  значення для професії, яку він набуває; 

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності,  виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 

матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку «добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має системні 

знання  достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 

контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 

програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії, 

а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який:  

виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою  

завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни. 

         Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 

навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 

роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного 



вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з 

рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів.  
 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК2 50 100 

2 2 2 2 2 2 3 10 2 2 2 2 2 2 3 10 
 

Примітка: Т1, Т2,…,Т14 – тема програми, ЗК1, ЗК2- підсумковий змістовий контроль 
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