
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: "Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування" 

Ступінь вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: 07 "Облік і оподаткування" 

Спеціальність: 071 "Облік і оподаткування" 

Освітньо-професійна програма: "Облік і оподаткування" 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4059 

Рік навчання: 1; Семестр: 1 
Кількість аудиторних занять: 40 год. 

Консультації: за графіком 

Назва кафедри: кафедра економіки 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач 
Д.е.н., професор, професор кафедри економіки Лупак Руслан Любомирович 

Профайл керівника 

курсу: 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-ekonomiki-pidprijemstva/lupak-

ruslan-ljubomirovich/ 

Контактна інформація economist_555@ukr.net 

 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: "Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування" є дисципліною обов’язкової 

складової навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності фахівців з обліку і 

оподаткування. 

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня отримують 

знання та навички, зокрема щодо теоретичних і методологічних основ проведення аналізу і прогнозування 

об’єктів та процесів і пошуку засобів ефективного управління ними на підприємстві, а також моделювання та 

інформаційного забезпечення застосування прогресивного інструментарію при побудові управлінської системи 

регулювання економічними системами. 

Завдання дисципліни: висвітлення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються у 

світовій практиці під час проведення аналізу економічних систем; з’ясування концептуальних положень 

прогнозування економічних систем, що передбачає виділення його етапів, методів, учасників та середовища 

здійснення; оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення аналізу і 

прогнозування соціально-економічних об’єктів і процесів; засвоєння методів системного аналізу підприємства, 

способів та засобів прогнозування його вигід і затрат; застосування системного підходу в управлінні 

економічними процесами; формування інформаційного забезпечення аналізу і прогнозування розвитку 

економічних систем. 

Пререквізити: "Стратегічний аналіз", "Організація та методика аудиту", "Організація бухгалтерського 

обліку", "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, семінарських і практичних занять. Здобувачі мають 

змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу здобувачів, виконання 

есе та навчально-дослідного завдання розрахункового характеру. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

здобувача 

4 120 3,3 6,7 залік 

 

  

 



 

 

Обсяг дисципліни 
Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 24 

Семінарські, практичні заняття 16 

Самостійна робота 80 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

 

Компетентності, яких набуває здобувач при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 
Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК03. Здатність вирішувати комплексні завдання 

функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування для критичного оцінювання результатів 

досліджень з урахуванням соціальних, етичних, правових та 

економічних проблем. 

СК04. Здатність проводити емпіричні дослідження для 

встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК07. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати 

комплексні інноваційні проекти у сфері обліку, аналізу, аудиту, 

та оподаткування, проявляючи лідерські якості під час їх 

реалізації. 

СК08. Здатність генерувати нові ідеї щодо розвитку теорії та 

практики обліку, аналізу, аудиту, та оподаткування, аналізувати, 

оцінювати та прогнозувати відповідні процеси. 

СК10. Здатність використовувати сучасні знання з обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та прийоми і методи 

дослідження обліково-аналітичних та контрольних систем у 

сфері обігу товарів і послуг. 

 

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (РН) 
РН04. Застосовувати загальні принципи та методи економічних і соціальних наук, а також сучасні методи досліджень для 

провадження досліджень у сфері обліку та оподаткування та у викладацькій діяльності. 

РН05. Формулювати та перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, 

результати теоретичного аналізу, емпіричних досліджень (опитувань, спостережень тощо) і математичного та/або 

комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані з питань регулювання обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

РН07. Застосовувати сучасні способи пошуку, оброблення й аналізу інформації, зокрема, статистичні і економіко-

математичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних, інформаційні 

системи у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту і оподаткування. 

РН11. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та прикладні проблеми обліку та 

оподаткування з урахуванням соціальних, економічних та правових аспектів. 

РН14. Застосовувати сучасні методи та технології дослідження теоретичних та емпіричних джерел обліково-аналітичної і 

контрольної інформації, виявляти та аналізувати тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування у сфері 

обігу товарів і послуг та знаходити оригінальні інноваційні рішення. 
 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 

Деталі 

проведення (за 

тимчасовим 

розкладом, за 

постійним 

розкладом) 

Кількість 

годин 

Тема 1. Засади загальної теорії систем 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, СК03, 

СК04, СК07, СК08, СК10. 

Результати навчання: РН04, РН05, РН07, РН11, РН14. 

Завдання для СРС: 

1. Принципи теорії систем і аналізу економічних систем. 

2. Системні дослідження та загальна теорія систем. 

3. Предмет загальної теорії систем. 

4. Концепція основних визначень поняття «система». 

5. Система як сукупності елементів. 

6. Дослідження будь-якої частини системи разом з її 

зв’язками з іншими частинами та із зовнішнім 

середовищем. 

7. Соціально-економічні системи: відкриті та закриті. 

8. Наявність у системи в цілому властивостей, яких 

немає у її елементів. 

9. Параметри функціонування та розвитку системи. 

10. Особливості системного забезпечення аналізу 

економічних процесів. 

1-ий 

за розкладом 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
1 

1 семінарське 
Усне опитування, навчальна 

дискусія 
1 

поза розкладом 10 самостійна 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
1 

Тема 2. Основні етапи та методи мікроекономічного 

системного аналізу 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, СК03, 

СК04, СК07, СК08, СК10. 

Результати навчання: РН04, РН05, РН07, РН11, РН14. 

Завдання для СРС: 

1. Принципова послідовність етапів мікроекономічного 

системного аналізу. 

2. Етапи мікроекономічного системного аналізу, що 

важко піддаються формалізації. 

3. Визначення наявних ресурсів для досягнення цілей. 

4. Генерування альтернатив та сценаріїв. 

5. Основні етапи аналізу економічних систем в контексті 

2-ий 

за розкладом 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
1 

1 семінарське 
Усне опитування, навчальна 

дискусія 
1 

поза розкладом 10 самостійна 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
1 



 

 

структури «цілі-функції-проблеми». 

6. Виникнення нових факторів, які можуть впливати на 

розвиток системи. 

7. Генерування альтернатив пошуком аналогій до 

поставленого завдання здійснюється за допомогою 

асоціативного мислення. 

8. Етапи мікроекономічного системного аналізу, що не 

підлягають формалізації. 

Тема 3. Методи моделювання мікроекономічних систем 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, СК03, 

СК04, СК07, СК08, СК10. 

Результати навчання: РН04, РН05, РН07, РН11, РН14. 

Завдання для СРС: 

1. Моделювання і його роль в пізнанні. 

2. Принцип побудови та інтерпретацій математичних 

моделей. 

3. Методи комп’ютерного моделювання та напрямки їх 

використання в економіці. 

4. Методи аналізу мікроекономічних систем та їх 

застосування у вирішенні прикладних економічних задач. 

5. Можливість опису систем за допомогою моделі 

«чорного ящика». 

6. Оцінка адекватності математичних моделей. 

7. Застосування задач лінійного програмування при 

системному дослідженні проблем управління. 

8. Ситуаційне моделювання як модельна теорія 

мислення. 

3-ій 

за розкладом 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
1 

2 практичне 
Усне опитування, навчальна 

дискусія 
2 

поза розкладом 9 самостійна 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
1 

Тема 4. Концепція прогнозування та його етапи 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, СК03, 

СК04, СК07, СК08, СК10. 

Результати навчання: РН04, РН05, РН07, РН11, РН14. 

Завдання для СРС: 

1. Використання прогнозування у системі стратегічного 

управління мікроекономічними процесами. 

2. Взаємозалежності прогнозування та аналізу при 

застосуванні системного підходу. 

3. Поняття та характеристики життєвого циклу 

прогнозування. 

4. Галузево-секторальні особливості прогнозування. 

5. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних 

досліджень у системі прогнозування мікроекономічних 

4-5-ий 

за розкладом 
4 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
2 

2 практичне Виконання практичних завдань 2 

поза розкладом 8 самостійна 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
1 



 

 

процесів. 

6. Відмінності у прогнозування в залежності від 

суб’єктно-об’єктного принципу. 

7. Змістовність прогнозування у сфері обігу товарів і 

послуг. 

8. Фактори, що впливають на вартість передпрогнозних 

досліджень. 

9. Проблеми проведення прогнозних розрахунків у сфері 

обігу товарів і послуг. 

Тема 5. Системна методологія мікроекономічного аналізу 

соціально-економічних об’єктів та процесів 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, СК03, 

СК04, СК07, СК08, СК10. 

Результати навчання: РН04, РН05, РН07, РН11, РН14. 

Завдання для СРС: 

1. Проблеми функціонування соціально-економічних 

систем. 

2. Особливості соціально-економічних систем. 

3. Приклади моделей соціально-економічних систем. 

4. Напрямки застосування ідей, принципів та методів 

аналізу економічних систем в економіці та управлінні. 

5. Модель організації як відкритої системи. 

6. Важливість використання мікроекономічного аналізу в 

управлінні. 

7. Системне уявлення соціально-економічних процесів. 

8. Напрями застосування синергетичних методів та 

підходів у сфері обігу товарів і послуг. 

9. Переваги використання статичної моделі «витрати-

випуск». 

6-7-ий 

за розкладом 
4 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
2 

2 практичне Виконання практичних завдань 2 

поза розкладом 8 самостійна 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
1 

Контрольна робота (теми 1-6) 8-ий поза розкладом  
рубіжний 

контроль 
Письмова контрольна робота 17 

Тема 6. Системний аналіз підприємства 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, СК03, 

СК04, СК07, СК08, СК10. 

Результати навчання: РН04, РН05, РН07, РН11, РН14. 

Завдання для СРС: 

1. Застосування системного підходу у діяльності 

підприємства у сфері обігу товарів і послуг. 

2. Системний підхід до інноваційної діяльності 

підприємства. 

8-9-ий 

за розкладом 
4 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
2 

2 практичне Виконання практичних завдань 2 

поза розкладом 8 самостійна 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
1 



 

 

3. Економічне оцінювання системи з врахуванням рівня 

її мобільності. 

4. Застосування системного підходу до розробки 

державних цільових програм. 

5. Фактори, що належать до макрооточення 

підприємства. 

6. Використання результатів системного аналізу в 

прогнозуванні розвитку підприємства у сфері обігу 

товарів і послуг. 

Тема 7. Прогнозування вигід та затрат підприємства 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, СК03, 

СК04, СК07, СК08, СК10. 

Результати навчання: РН04, РН05, РН07, РН11, РН14. 

Завдання для СРС: 

1. Застосування методів визначення цінності 

прогнозування вигід та затрат у інвестицій діяльності 

підприємства у сфері обігу товарів і послуг. 

2. Розрахунок альтернативної вартості за прогнозними 

оцінками. 

3. Номінальні та реальні процентні ставки, методики 

розрахунку в системі прогнозування вигід та затрат 

підприємства. 

4. Врахування інфляції у прогнозуванні фінансових 

результатів підприємства у сфері обігу товарів і послуг. 

5. Особливості визначення затрат підприємства у 

прогнозних розрахунках. 

6. Необхідність використання інформаційно-

комунікативних технологій у системі прогнозування вигід 

та затрат підприємства. 

7. Передумови використання концепції альтернативної 

вартості у системі прогнозування вигід та затрат 

підприємства у сфері обігу товарів і послуг. 

8. Особливості визначення вигід та затрат у прогнозних 

розрахунках. 

9. Позитивна практика прогнозування вигід та затрат в 

українських підприємствах торгівлі. 
 

10-ий 

за розкладом 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
1 

2 практичне Виконання практичних завдань 2 

поза розкладом 9 самостійна 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
1 

Тема 8. Застосування системного підходу в управлінні 

мікроекономічними процесами 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, СК03, 

СК04, СК07, СК08, СК10. 

11-ий 
за розкладом 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
1 

2 практичне Виконання практичних завдань 2 

поза розкладом 9 самостійна Самостійна робота з навчально- 1 



 

 

Результати навчання: РН04, РН05, РН07, РН11, РН14. 

Завдання для СРС: 

1. Застосування теорії автоматичного управління до 

завдань управління мікроекономічними системами. 

2. Застосування теорії ігор, теорії мінімаксу, теорії 

статистичних рішень в системі управлінні 

мікроекономічними процесами. 

3. Вимоги до якості організаційно-економічних 

управлінських рішень у сфері обігу товарів і послуг. 

4. Кібернетичні принципи управління мікроекономічними 

процесами. 

5. Алгоритми та методи пошуку оптимальних рішень за 

детермінованих умов, за умов ризику та невизначеності. 

6. Апріорна інформація щодо можливих станів системи. 

7. Обґрунтування доцільності використання діючих 

методів оптимізації рішень на засадах системного підходу. 

8. Головні функції управління соціально-економічними 

системами. 

9. Прогнозування мікроекономічних процесів як елемент 

практичного застосування системного підходу до 

стратегічного управління. 
10.  

методичною літературою 

Тема 9. Інформаційне забезпечення мікроекономічного 

системного аналізу 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, СК03, 

СК04, СК07, СК08, СК10 

Результати навчання: РН04, РН05, РН07, РН11, РН14. 

Завдання для СРС: 

1. Інформаційне забезпечення та його складові при 

проведенні системних досліджень мікроекономічних явищ 
у сфері обігу товарів і послуг. 

2. Інформаційна підтримка процесів вимірювання, 

накопичення, обробки, аналізу, інтерпретації, підготовки та 

передавання інформації для підготовки управлінських 

рішень. 

3. Головні принципи і концептуальні засади SADT та 

CASE технологій. 

4. Нові технології аналізу даних систем. 

5. Огляд засобів для математично-статистичного аналізу 

даних. 

6. Необхідність інформаційної підтримки процесів 

12-ий 

за розкладом 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
1 

2 семінарське 
Усне опитування, навчальна 

дискусія 
2 

поза розкладом 9 самостійна 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
1 



 

 

вимірювання, накопичення, обробки, аналізу, інтерпретації, 

підготовки та передавання інформації для підготовки 

управлінських рішень. 

7. Використання SADT та CASE засобів у 

фундаментальному аналізі соціально-економічних об’єктів. 

8. Переваги та недоліки застосування експертних систем 

та СППР. 

9. Особливості використання статистичних та 

математичних пакетів для розв’язання задач математичного 

програмування, дослідження операцій, економетричних 

задач та для розробки і прийняття управлінських рішень. 
 

Контрольна робота (теми 7-9) 12-ий поза розкладом  
рубіжний 

контроль 
Письмова контрольна робота 17 

Есе 1-12-ий    Виконання есе 9 

Навчально-дослідне завдання розрахункового характеру 1-12-ий    

Виконання та обговорення 

навчально-дослідного 

розрахункового завдання 

20 

Разом   120   100 



 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу, передбачено виконання есе та 

навчально-дослідного завдання розрахункового характеру.  

Есе як вид письмової навчальної роботи представляє собою вид письмової самостійної роботи 

здобувача, а саме: як твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає 

індивідуальні міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й 

вичерпне трактування теми. 

Тематика есе за темами навчального курсу: 

1. Системність та її роль в науці і техніці. 

2. Характеристика основних етапів становлення і розвитку системного підходу. 

3. Предмет загальної теорії систем.  

4. Застосування теорії систем в різних науках. 

5. Роль системного підходу в господарській діяльності торговельного підприємства. 

6. Аналіз основних визначень поняття «система». 

7. Категоріальний апарат системного підходу та його розвиток. 

8. Прогнозування у складних систем і тенденції його розвитку. 

9. Сутність і основні характеристики складних систем. 

10. Управлінські системи: сутність і різновиди. 

11. Застосування структурно-функціонального підходу в прогнозуванні об’єктів 

мікроекономічного системного аналізу. 

12. Діалектика взаємозв’язку складу, структури і організації системи. 

13. Проблеми функціонування соціально-економічних систем. 

14. Прогнозування та його роль в діяльності підприємства у сфері обігу товарів і послуг. 

15. Мікроекономічне моделювання і його роль в пізнанні. 

16. Моделі прогнозування у системі стратегічного управління. 

17. Прогнозування як елемент системного управління. 

18. Процес формалізації під час побудови математичних моделей мікроекономічного системного 

аналізу та прогнозування. 

19. Системні закони і їхня роль в аналітичній діяльності. 

20. Методи мікроекономічного системного аналізу та прогнозування. 

21. Математична теорія експерименту в загальному циклі вирішення транспортних задач. 

22. Системний підхід як методологічний принцип дослідження мікроеконо-мічного системного 

аналізу та прогнозування. 

23. Принципи побудови та інтерпретації математичних моделей мікроекономічного системного 

аналізу та прогнозування. 

24. Метрологічні проблеми в техніко-економічних експериментах. 

25. Основні ідеї математичного планування експерименту. 

26. Регресійний аналіз під час прогнозування мікроекономічних системних процесів у сфері обігу 

товарів і послуг. 

27. Особливості проведення техніко-економічних експериментів у системі мікроекономічного 

аналізу та прогнозування. 

28. Методи побудови емпіричних алгоритмів у системі мікроекономічного аналізу та 

прогнозування. 

29. Імовірнісно-статистичний підхід до оцінювання мікроекономічних системних процесів. 

30. Прийняття інженерних рішень за експериментально-статистичними моделями. 

31. Системний підхід до прогнозування структури управління підприємств у сфері обігу товарів і 

послуг. 

32. Застосування методик мікроекономічного системного аналізу під час розроблення прогнозів 

діяльності підприємств торгівлі. 

33. Організаційно-технологічний рівень здійснення мікроекономічного системного аналізу та 

прогнозування. 

34. Економічне оцінювання системних процесів з урахуванням рівня її мобільності. 

35. Автоматизовані системи аналізу та прогнозування діяльності торговельного підприємства 

Зміст навчально-дослідного завдання розрахункового характеру наведений у методичній розробці: 

Лупак Р. Л. Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування. Методичні вказівки та завдання до 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. 

 

  



 

 

Технічне та програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійний проектор (для презентацій на лекційних заняттях), 

ноутбук ASUS, екран проекційний, персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, 

рубіжний контроль) та перевірки виконання завдань самостійної роботи, дошка аудиторна, трибуна, 

програмне забезпечення (текстовий редактор Word, табличний процесор MS Excel, презентаційна 

система Power Point, редактор Web-сторінок Front Page, браузер Internet Explorer, Adobe Reader 9 Outlook 

Express, WinRAR, та ін.). 

 

Політика курсу 
 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Здобувач, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 
виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 
дисципліни здобувач отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 
цьому оцінка знижується на 10 % (якщо заборгованість не була обумовлена поважними причинами); 
якщо заборгованість виникла з поважних причин (напр., хвороба здобувача) – зниження оцінки не 
проводиться. 

 Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної доброчесності: при 
використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, 
використане під час виконання завдання. 

 Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 
коректними текстовими запозиченнями не більше 35 %. 

 У разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 
виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль 
Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за видами: 

Види контролю Види навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність та участь в експрес-опитуваннях на 

заняттях  
за кожне відвідування 1,0 бал 

Робота на семінарах, практичних заняттях, у т.ч.: 

- усне опитування 1 бал 

- навчальна дискусія 1 бал 

- виконання завдань практичної роботи з кожного практичного заняття 2 бал 

Навчально-дослідна робота, у т.ч.: 

- виконання есе максимум 8 балів 

- виконання навчально-дослідного розрахункового 

завдання  
максимум 20 балів 

Самостійна робота 

- виконання завдань, винесених на самостійне 

вивчення 
кожне виконане завдання 1 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Письмова контрольна робота 1 максимальна оцінка – 15 балів 

Письмова контрольна робота 2 максимальна оцінка – 15 балів 



 

 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових заходах (конкурсах) та презентація 

результатів науково-дослідних робіт 

до 10 балів (згідно з рішенням 

кафедри) 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів та для підсумкового контролю 

подані у таблицях. 

Для поточного контролю знань здобувачів з дисципліни, що завершується заліком 
Поточне тестування та самостійна робота 
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Т1, Т2 ... Т9 – теми занять 

 



 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні 

рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення 

дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів 

діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання 

при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних 

завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно 

включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, 

що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям 

питань, що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму 

матеріалу, передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або здобувач проявляє 

невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи складних практичних 

завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, 

що викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, 

які він отримав при вивчені інших дисциплін, а також 

знання, набуті при самостійному поглибленому 

вивченні питань, що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає 

програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає 

окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є 

незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання 

при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних 

завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при 

вивченні дисципліни. 

Добре (В) 

74-81 

Здобувач в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення 

матеріалу, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих 

ситуацій та вміє застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але 

допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань 

та дати правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних 

параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає 

характеристики основних положень, що мають визначальне значення при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань 

та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції 

щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в 

курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але 

допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за 

допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни. 

Задовільно (D) 



 

 

 



 

 

Додаток до силабусу (обов’язковий) 

Рекомендовані джерела інформації на 2022-2023 навчальний рік 
Назва теми Рекомендовані джерела інформації до теми (основна література, допоміжна література, інформаційні ресурси в Інтернеті) 
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