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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» складена відповідно до Стандарту вищої 

освіти України (далі - Стандарт) другого (магістерського) рівня галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Дана навчальна 

дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують профіль фахівця в області менеджменту засобами іноземної 

(англійської) мови. Вивчення дисципліни забезпечує подвійну мету: 

отримання теоретичних знань та практичних навичок за спеціалізацією, 

необхідних для ефективної роботи сучасних фахівців з менеджменту, а 

також дозволяє формувати іншомовну соціокультурну й комунікативну 

компетентності. Знання дисципліни надає можливість підвищити і якість 

менеджменту, і рівень опанування англійської мови - визнаної 

універсальної мови міжнародного спілкування - що, як наслідок, здатне 

забезпечити успішний розвиток навичок бізнес-адміністрування у 

міжкультурному глобальному просторі. 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 6 
Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Нормативна 

Розділів - 2 

Спеціальність: 
073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів - 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання: 
«Cultural Fit» 

Семестр 

1-й - 2-й 1-й - 2-й 

Лекції 

0 0 

Загальна кількість годин -

180 
Практичні 

72 год. 12 год. 

Тижневе навантаження: 

аудиторних годин – 2 / 2,5 

самостійної роботи студента – 

3,5 

Освітній рівень: 

Другий (магістерський) 

рівень 

Самостійна робота 

108 год. 168 год. 

Вид контролю: 

Залік, Екзамен Залік, Екзамен  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові засади 

менеджменту, що подаються засобами іноземної (англійської) мови. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» є формування у майбутніх спеціалістів 

системних знань і розуміння концептуальних основ менеджменту, 

засвоєння теоретичних основ менеджменту через практичне використання 

іноземної (англійської) мови. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» є: 

- забезпечення знань економічної сутності поняття менеджмент; 

- засвоєння понятійного апарату дисципліни; 

- вивчення характеристики основних складових менеджменту, 

економіки, маркетингу; 

- надання практичних навичок спілкування та ведення ділового 

листування з професійних питань як рідною, так і іноземною (англійською) 

мовою. 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання 

у Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей: 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

управління або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

ЗК2. Здатність до спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності); 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій;  

ЗК8. Здатність спілкуватися іноземною мовою, працювати в 

міжнародному контексті, використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології в бізнес-адмініструванні.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 
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Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна: 

 
Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками різних професійних груп 

та в міжнародному контексті; 

ПРН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах 

державною та іноземною мовами; 

 

Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен 

знати: 

- економічну сутність поняття менеджменту; 

- характеристику основних складових менеджменту, економіки, 

маркетингу; 

- сутність бізнес-адміністрування з урахуванням особливостей 

роботи на міжнародному рівні; 

- інструментарій стратегічної діагностики; 

- організаційно-методичні основи формування та функціонування 

інтернаціонального менеджменту. 

уміти: 

- самостійно визначати різні типи мотивації для підвищення 

ефективності роботі співробітників, спираючись на теорії менеджменту; 

- самостійно аналізувати і коригувати за потреби функціональність 

підприємств на основі знань менеджменту; 

- самостійно проводити аналіз бізнес-проектів з позицій 

менеджменту, економіки, маркетингу; 

- самостійно визначати стратегію ведення міжнародного бізнес- 

адміністрування з урахуванням специфіки різної типології світових 

культур; 

- вести усне спілкування та письмове ділове листування з 

професійних питань як рідною, так і іноземною (англійською) мовою. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним 

спрямуванням» відводиться 180 годин / 6 кредитів ЄКТС. 

 

CHAPTER  1 

MANAGEMENT: ESSENCE, FUNCTIONS, TYPES AND MAIN 

TASKS 

 

Topic 1. Management: essence, functions, types and main tasks 

The essence of management. The concept of management in the enterprise 
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management system. The main functions of management. The main components 

of management. The main tasks of management. 

 

Topic 2. Work and motivation 

Peculiarities of theories X and Y and their connection with the hierarchy of 

needs according to A. Maslow. Psychological basis of motivational factors that 

affect the improvement or deterioration of employee motivation to perform their 

work. The theory of "satisfactory", "unsatisfactory" factors and "motivators" to 

increase the efficiency of employees. 

 

Topic 3. The structure of companies 

The concept of the principle of "wikinomics" as a possible strategic vector 

for expanding the range of opportunities for companies in the international arena. 

Existing types of company structures and analysis of the features of each of them 

to take into account in accordance with the specific needs and objectives of the 

top manager. 

 

Topic 4. Intercultural features of management 

The essence and possibilities of cross-cultural communication. Global trends 

of the 21st century. Analysis of the concepts of globalization, localization and 

globalization. Typology of different cultures according to the model of R. Lewis. 

 

Topic 5. Recruitment 

Sample resumes. Samples of cover letters. Recruitment algorithm. Stages of 

a job interview. 

 

Topic 6. The role of women in business 

Current trends in women's quotas among the management of companies in 

leading countries. Tender stereotypes. Tender policy in Ukraine and the world. 

The specifics of taking into account the male and female types of worldview to 

improve management. 

 

CHAPTER 2 

ECONOMICS AND MARKETING: CONCEPTS, TYPES, 

FEATURES 

 

Topic 7. Different sectors of the economy 

Components of the economy. Analysis of different sectors of the economy. 

 

Topic 8. Production 

Stages and components of the production process. The global impact of the 

international economy. Conflict prevention theory. 

 

Topic 9. Logistics 

Different strategies for stock control and production process. Analysis of 



7 

 

potential risks of supply chains. Analysis of specific cases. 

 

Topic 10. Quality 

Different possible approaches to quality control. Analysis of existing 

approaches. Integrated quality management as a separate approach in 

management. 

 

Topic 11. Products 

The role of brand recognition in the international arena. Brand concept and 

mission development. Strategic and tactical tasks for business. 

 

Topic 12. Marketing 

The role of marketing. Product life cycle. Pricing and distribution strategies. 

 

Topic 13. Advertising 

Different types of promotion in the sales market. Specifics of advertising and 

viral marketing. Analysis of successful cases. Development of own variants of 

advertising campaigns. 

 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 

змістових 
розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
CHAPTER  1. MANAGEMENT: ESSENCE, FUNCTIONS, TYPES AND MAIN TASKS 

Topic 1. 

Management: 

essence, 

functions, types 

and main tasks 

14 - 6 - - 8 14 - 1 - - 13 

Topic 2. Work 

and motivation 
14 - 6 - - 8 14 - 1 - - 13 

Topic 3. The 

structure of 

companies 

14 - 4 - - 8 14 - 1 - - 13 

Topic 4. 

Intercultural 

features of 

management 

14 - 6 - - 10 14 - 1 - - 13 

Topic 5. 

Recruitment 14 
 

6 
  

8 14 
 

1 
  

13 
Topic 6. The 

role of women 

in business 

14 
 

4 
  

8 14 
 

1 
  

13 

Контрольна 

робота №1 
6 - 4 - - 4 6 - - - - 

6 
Разом за 

змістовим 

розділом 1 

90 - 36 - - 50 90 - 6 - - 84 

CHAPTER 2. ECONOMICS AND MARKETING: CONCEPTS, TYPES, FEATURES 

Topic 7. 

Different sectors 
11 - 5 - - 6 11 - 1 - - 10 
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of the economy 

Topic 8. 

Production 
11 - 5 - - 6 11 - 1 - - 10 

Topic 9. 

Logistics 
11 - 5 - - 6 10 - - - - 10 

Topic 10. 

Quality 
11 - 4 - - 6 10 - - - - 10 

Topic 11. 

Products 11 - 
4 - - 

6 10 - - - - 
10 

Topic 12. 

Marketing 11 
 

4 
  

6 11 
 

1 
  

10 
Topic 13. 

Advertising 11 
 

4 
  

6 11 
 

1 
  

10 
Захист 

індивідуального 

науково-

дослідного 

завдання 

9 - 3 - - 8 12 - 2 - - 10 

Контрольна 

робота №2 
4 - 2 - - 4 4 - - - - 4 

Разом за 

змістовим 

розділом 2 

90 - 36 - - 54 90 - б - - 84 

Усього годин 180 - 72 - - 108 180 - 12 - - 168 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

Програмою навчальної дисципліни лекційні заняття не передбачені. 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Програмою навчальної дисципліни семінарські заняття не передбачені. 

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Topic 1. Management: essence, functions, types and main tasks 6 

2. Topic 2. Work and motivation 6 

3. Topic 3. The structure of companies 4 

4. Topic 4. Intercultural features of management 6 

5 Topic 5. Recruitment 6 

6 Topic 6. The role of women in business 4 

7. Контрольна робота №1 4 

8. Topic 7. Different sectors of the economy 5 

9. Topic 8. Production 5 

10. Topic 9. Logistics 5 

11. Topic 10. Quality 4 

12. Topic 11. Products 4 

13 Topic 12. Marketing 4 

14 Topic 13. Advertising 4 

15. Захист індивідуального науково-дослідного завдання 3 

16. Контрольна робота №2 2 

Разом: 72 
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Програмою навчальної дисципліни лабораторні заняття не 

передбачені. 

 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Topic 1. Management: essence, functions, types and main tasks 8 

2. Topic 2. Work and motivation 8 

3. Topic 3. The structure of companies 8 

4. Topic 4. Intercultural features of management 10 

5 Topic 5. Recruitment 8 

6 Topic 6. The role of women in business 8 

7. Контрольна робота №1 4 

8. Topic 7. Different sectors of the economy 6 

9. Topic 8. Production 6 

10. Topic 9. Logistics 6 

11. Topic 10. Quality 6 

12. Topic 11. Products 6 

13 Topic 12. Marketing 6 

14 Topic 13. Advertising 6 

15. Захист індивідуального науково-дослідного завдання 8 

16. Контрольна робота №2 4 

Разом: 108 

 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни 

«Англійська мова за професійним спрямуванням» на тему «Cultural Fit» 

виконується наприкінці навчального року, відповідно до методичних 

рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та 

вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу 

дисципліни. Виконання ІНДЗ є важливим етапом у підготовці до виконання 

дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця - менеджера 

міжнародного рівня. 

Конкретна мета ІНДЗ полягає у пошуку, аналітиці і критичному 

осмисленні зібраних даних щодо врахування особливостей можливої 

відповідності чи невідповідності найманих працівників корпоративній 

культурі через інтернаціональні розбіжності у мові, культурі, менталітеті, 

світогляді, традиціях тощо - задля пошуку можливостей оптимізацїї 

ефективної і довгострокової роботи кадрів на засадах спорідненості 

загального і часткового, а саме через культурну відповідність індивідів 

задачам / місії компанії. 

Для успішного виконання ІНДЗ студент повинен знати основні 

визначення та терміни навчальної дисципліни, мету, завдання та зміст 

складових менеджменту з урахуванням специфіки міжкультурної взаємодії. 
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10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або 

їх частин, які не викладаються на лекціях. 

Circle the correct variant: a), b) or c) for each sentence. 

1. A good manager should 

a) know the company’s goals 

b) follow the company’s goals 

c) delegate the company’s goals 

2. Managers must know 

a) how to help and motivate people 

b) how to lead and punish people 

c) how to lead and motivate people 

3. Owners are 

a) shareholders 

b) subordinates 

c) staff 

4. Company’s owners are aimed to 

a) help colleagues to accomplish their objectives 

b) meet the targets they need to develop 

c) make a maximum profit 

5. Peter Drucker is called 

a) “The Creator of Modem Management” 

b) “The Father of Modem Management” 

c) “The Director of Modem Management” 

6. The different functions or the five tasks of management are: 

a) planning, organizing, integrating (motivating and communicating), 

measuring performance, and developing people 

b) planning, organizing, integrating (motivating and communicating), 

measuring people, and developing performance 

c) planning, organizing, motivating, communicating and developing people 

7. Setting objectives involves 

a) organizing managers and their staff 

b) performing tasks and activities 

c) developing strategies and allocating resources 

8. Strategy is 

a) something you plan to do or achieve 

b) anything you plan to do or achieve 

c) a plan for achieving success 

9. Managers the work of their subordinates and try to develop their abilities. 

a) execute 

b) supervise 

c) innovate 

10. There are management skills that have to be learnt, but management is 

also 
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a) quite rare 

b) entirely scientific 

c) a human skill 

11 .Measuring the performance of the staff means 

a) analyzing strong and weak sides of each worker to see whether they can 

reach their targets 

b) performing manageable activities 

c) setting the targets for the organization 

12. Managers people - both their subordinates and themselves. 

a) promote 

b) develop 

c) deal with 

13. Existing good remuneration, good working conditions, job security are 

called “hygiene factors” or by Frederick Herzberg. 

a) “satisfiers” 

b) “dissatisfiers” 

c) “motivators” 

14. Abraham Maslow’s famous “hierarchy of needs” consists of: 

a) philosophical needs, safety needs, love and belonging needs, esteem 

needs, self-actualization needs 

b) psychological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem 

needs, self-actualization needs 

c) physiological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem 

needs, self-actualization needs 

15. Douglas McGregor outlined two opposing theories of work and 

motivation. 

Which of them is rather pessimistic? 

a) Theory X 

b) Theory Y 

c) None of theories 

16. Which of these theories is called “authoritarian”? 

a) Theory X 

b) Theory Y 

c) None of theories 

17. Which of these theories is called “progressive”? 

a) Theory X 

b) Theory Y 

c) None of theories 

18. Theory Y relates to 

a) the basic needs 

b) “lower order” needs 

c) “higher order” needs 

19. According to, most people are incapable of taking responsibility for 

themselves and have to be looked after. 

a) Theory X 
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b) Theory Y 

c) None of theories 

20. McGregor is widely considered to have laid the foundations for the 

modemrn view of management. 

a) Maslow-centred 

b) work-centred 

c) people-centred 

21. “Motivators” may include: 

a) repetitive job, competing companies 

b) challenging job, responsibility and recognition 

c) basic needs 

22. Job rotation can make a day’s work 

a) routine 

b) more interesting 

c) dull 

23. “Cultural fit” means 

a) cultural identity 

b) focus on the importance of personal values 

c) employee’s shared values with a company or corporate culture 

24. Thinking outside the box means 

a) thinking creatively, beyond the bounds of stereotypes 

b) thinking rationally 

c) thinking irrationally 

25. The “wikinomics” principle contains the words: 

a) Wikipedia and economics 

b) quick and economics 

c) victory in economy 

26. The “wikinomics” principle means 

a) collaboration via Wikipedia 

b) mass collaborating with people outside the traditional corporate 

structure, without paying them for their ideas 

c) collaborating with people around the world to improve an operation or 

solve a problem, and paying them for their ideas 

27. Which type of company structures is connected with permanent conflicts 

among different departments of a company? 

a) the chain of command 

b) functional structure 

c) matrix management 

28. Which type of company structures is not always very good at decision 

making, usually requiring a strong leader? 

a) the chain of command 

b) flattening hierarchies and delegating responsibility 

c) teams 

29. Line authority means 

a) direct leading 
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b) indirect leading 

c) delegating responsibilities 

30. Many companies may be forced to cut back and eliminate jobs 

a) in a single hierarchy 

b) in economic downturn or recession 

c) in economic growth 

31 .The term “glocalization” reflects 

a) the conflict between globalization and localization 

b) combining worldwide concerns 

c) combining regional concerns 

32. “Linear-active” cultures 

a) try to find out compromises 

b) try to act emotionally rather than logically 

c) try to act logically rather than emotionally 

33. According to The Lewis Model, “multi-active” cultural types correspond 

to: 

a) red (warm, emotional, talkative, impulsive) 

b) blue (cold, logical, rational, organized) 

c) yellow (polite, friendly, good listeners, compromisers) 

34. “Particularists” are 

a) “universalists” 

b) collectivists 

c) individualists 

35. The examples of “reactive cultures”: 

a) the UK, the USA, Germany 

b) Italy, Ukraine, Africa 

c) Japan, China, Korea 

36. CVs (resumes) do NOT generally include photos. 

a) European 

b) US 

c) Asian 

37. A covering letter is used for  

a) highlighting (via the email) the main reasons for an employer to read the 

attached CV of a potential candidate 

b) covering the same information as CV 

c) covering another letters 

38. Which of these tips for job interviews should NOT be followed? 

a) Research the company thoroughly and prepare the target questions, 

important for you 

b) Don’t tell lies, but be ready to talk about your strengths and weaknesses 

in the most appropriate way for you 

c) Don’t ask the interviewer any questions, just answer briefly 

39. Return on equity means: 

a) the amount of money a company earns on the investment of its 

shareholders 
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b) the ability to make a good return on capital invested in the business 

c) profitability 

40. According to the world statistics, consumer spending decisions are made 

mostly by 

a) men 

b) women 

c) both men and women 

 

 

11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» застосовуються інформаційні та практичні 

методи навчання: практичні заняття, дискусії, монологічне та діалогічне 

висловлювання, ділові ігри (рольове інсценування інтерв’ю тощо), творчі 

завдання, консультації з виконання самостійної та індивідуальної роботи 

студентів, а також виконання рефератів, зорієнтованих на науково- 

дослідницький пошук студентів, підготовка коротких повідомлень на основі 

додаткової літератури курсу, письмові завдання при проведенні 

контрольних робіт. 

Методи навчально-пізнавальної діяльності: пояснювально-

ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, 

частково-пошуковий або евристичний метод, дослідницький метод. 

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

індуктивні і дедуктивні методи навчання, методи стимулювання і мотивації 

навчання. 

 

 

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Відповідно до плану вивчення дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» передбачається проведення поточного та 

підсумкового контролю: 

- поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

- контроль виконання ІНДЗ та інших видів робіт; 

- підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Виконання ІНДЗ. 

4. Проведення проміжних тестів. 

5. Проведення поточного контролю. 

6. Проведення підсумкового заліку. 
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13. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно (або 

дистанційно за потреби карантинних вимог самоізоляції) в період 

призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який 

затверджується навчальним планом. Основною формою підсумкового 

контролю є тестування, робота над практичним завданням та співбесіда. 

 

 

14. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» здійснюється 

в балах відповідно до табл.14.1 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 14.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ II 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

ТІ Т2 ТЗ Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 T9 ІНДЗ КР2 

- 5 - 5 10 - 5 5 5 - 15 10 40 100 

*Т1, Т2,…ТІ4— теми занять 

**КР1, КР2 - контрольні роботи 

***ІНДЗ - індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом 

семестру у наступних формах: 

- усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня 

їх знань; 

- перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

- експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі 

заліку/іспиту. 

Критерії оцінювання знань під час заліку/іспиту 
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Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку/іспиті 

складає 40 балів (див. табл. 14.2). 

Таблиця 14.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 
Оцінка за національною шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 

враховуються допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

- неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 

- неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 

4 бали). 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету: 

1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно», повинна 

відповідати таким вимогам: 

- розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

- повний перелік необхідних для розкриття змісту питання 

економічних категорій та законів; 

- здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

- уміння користуватись методами наукового аналізу економічних 

явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

- демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

- використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань 

дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання. 

2. Відповідь на питання оцінюється «добре», якщо: 

- відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного 

розкриття питання) або, якщо: 

- при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені окремі помилки під час: використання цифрового 

матеріалу. 

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно», якщо: 

- відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох 

чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні 

для вичерпного розкриття питання); 

- одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо 
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характеризують критерій оцінки питання; 

- висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загально визначеним при відсутності доказів супротивного аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

- характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, не зовсім правильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у 

змісті відповіді. 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку/іспиту оцінюються 

в діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді 

студента на заліку/іспиті оцінені менше ніж на 30%, він отримує 

незадовільну оцінку за результатами заліку/іспиту та незадовільну загальну 

підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік/іспит. 

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. Загальна 

підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS 

заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента (див. табл. 14.3). 

Таблиця 14.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

15. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

- робоча навчальна програма дисципліни та силабус; 

- плани практичних занять та самостійної роботи студентів; 

- список опорних понять / словник термінів з дисципліни; 

- методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу 

студентів; 
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- тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

- перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю 

знань з дисципліни; 

- перелік питань до заліку/іспиту. 
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