
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Підприємництво: розвиток та оцінювання  
 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти. 
Викладач: Хаустова Євгенія Борисівна, професор кафедри підприємництва та бізнесу. 

Рекомендовано – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити): управління 

підприємницькими ризиками та кризами, проєктна діяльність, управління розвитком 

підприємницьких структур, філософія науки і методологія досліджень. 
 

1. Анотація курсу: 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 з них лекції – 10 год., практичні – 20 год., 

самостійна робота – 90 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Мета курсу – оволодіння компетентностями з ідентифікування, формулювання та 

вирішування актуальних наукових та прикладних проблем у сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності. 

Результати навчання дисципліни: 

знати: найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної 
та професійної діяльності;  

вміти: проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей; розроблювати та 
реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження;  

володіти: навичками ініціювання інноваційних комплексних проектів та забезпечення 

соціальної відповідальності за результати прийняття стратегічних рішень; 

здатен продемонструвати: володіння методами оцінювати результативності 

підприємницької діяльності підприємства в умовах ринку; обґрунтування слабких та сильних 

сторін підприємницької та управлінської діяльності; методами сценаріїв при складанні 

прогнозу перспективи ринкової ситуації на підставі експрес–аналізу; 

володіти навичками: аналізу, оцінки, підприємницьких складових; виконання кількісної оцінки 

підприємницького розвитку за допомогою методів математичної статистики та експертної оцінки 

ринку; використання основних правил та стратегій менеджменту; прогнозування наслідків 

розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності підприємства; 

самостійно вирішувати: завдання щодо визначення етапів здійснення підприємницької 

діяльності, починаючи з пошуку підприємницької ідеї та закінчуючи результатом – отримання 

прибутку, з основними функціями підприємця; вибору методичного забезпечення оцінювання 

підприємницької діяльності та функціонування підприємства; стабілізування діяльності окремих 

підсистем підприємства; формування стратегії розвитку підприємницького підприємства; шляхів 

активізації поточної діяльності в умовах змін зовнішнього середовища. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Теоретичні аспекти дослідження сутності підприємництва. Тема 2. 

Логіка підприємницької діяльності та типологія підприємництва. Тема 3. Підприємство в 

ринкових умовах. Тема 4. Управління та технологія заснування власної справи. Тема 5. 

Підприємницький успіх та культура бізнесу. Ризики у підприємницькій діяльності. Тема 6. 

Розвиток міжнародної підприємницької діяльності. Тема 7. Оцінка та шляхи підвищення 

ефективності підприємницької діяльності. Тема 8. Особливості підприємницької діяльності 

реального бізнесу. 

Форми підсумкового контролю: залік. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, презентації, розрахункові 

роботи, тестові завдання з поточного та підсумкового контролю.  

Мова навчання: українська. 
 
2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
МК  Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 

 

 



Розподіл балів з дисципліни 

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Усьо го 

Виступ на семінарі 6 6 6 6 6 6 6 6 48 

Реферати - 4 - - 4 4 4 - 16 

Презентації 4 - 4 4 - - - 4 16 

Модульний контроль 20 

Всього з дисципліни 100 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, КР 
/заліку/ 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

Добре/ 
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 

 

3. Політика курсу:  

3.1. Обов’язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2. Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови виконання всіх видів 

самостійної роботи в повному обсязі та проходження всіх видів контролю за кожною темою. За 

відсутності балів або недостатньої їх кількості здобувач повинен пройти повторне вивчення 

курсу. 

3.3.  Перенесення терміну здачі робіт/перездача:  

- допускається з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) без зниження балів 

за кожне виконане практичне завдання, поточний та модульний контролі;  

- без поважних причин оцінюється на 1 бал нижче за кожне виконане практичне завдання, 

поточний та модульний контролі.  

3.4. При виявленні плагіату виконані практичні завдання здобувачу не зараховуються. Він 

має можливість їх перездачі, але зі зниженням оцінки на 50% від оцінки за кожне виконане 

практичне завдання.  

3.5. Пропущенні практичні заняття та не пройдені контролі здобувачем відпрацьовуються в 

межах семестру, в якому викладається дисципліна.  

3.6. Оскарження підсумкової оцінки з дисципліни допускається. Її перегляд виноситься на 

розгляд спеціально створеної на кафедрі комісії у складі завідувача та двох викладачів кафедри. 


