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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Ціни і ціноутворення” є дисципліною обов’язкової складової навчального плану, 

циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з фінансів, кредиту та страхування. 

Студенти отримують теоретичні знання з основ ціно- і тарифотворення, а також практичні навички з питань 

формування цін та розробки цінової політики. Завдання дисципліни: розкриття теоретичних засад ціноутворення, 

методики формування цін та її окремих елементів, особливостей установлення цін на зовнішньому ринку, цілей і 

методів державного регулювання цін та його впливу на економічні процеси. 

Пререквізити: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, фінанси. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, виконання 

науково-дослідних завдань та комплексних завдань 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 

студента 

4 120 4 5 залік 

 

Обсяг дисципліни 
Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 28 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 66 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

  

 



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

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК08. Здатність до пошуку, обороблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

СК12. Здатність моделювати, прогнозувати та планувати фінансово-

господарські аспекти діяльності субєктів господарювання, 

оцінювати можливості й загрози, сильні та слабкі сторони їх 

фінансово-економічної діяльності, організовувати систему 

управління ризиками. 

СК14. Здатність обгрунтовувати, презентувати та реалізовувати 

результати власних досліджень. 

 

 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 
ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні інформаційні технології та програмні 

продукти. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну економічну інформацію 
ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. 
ПР16.Застосовувати набуті теоретичні знання для розвязання практичних завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

 



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 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Основи ціно- і торифотворення 

Формування компетентностей: ЗК01.   

Результати навчання: ПР06. 

Рекомендовані джерела:1, 2, 3, 6. 

Завдання для СРС: 

1. Ціна – багатофакторна категорія 

суспільства. 

2. Об’єкти цін і тарифів. Суб’єкти цін 

(тарифів) та суб’єкти ціно- і тарифотворення. 

3. Процес ціно- і тарифотворення – 

перехрестя найрізноманітніших інтересів 

суб’єктів цін (тарифів) та суб’єктів ціно- і 

тарифотворення. 

4. Ціна як категорія абстрактна і конкретна 

категорія практичного ціноутворення. 

5. Залежність вільної (ринкової) ціни від 

попиту і пропозиції та чинників, що їх 

формують.  

6. Змішана витратно-ринкова методологія 

ціноутворення в Україні. 

7. Сфери та особливості її застосування в 

національному ціноутворенні. 

Принципи національного ціноутворення. 

8. Політика цін у країнах з розвиненою 

ринковою економікою та в Україні. 

1-ий-2-ий 
 

4 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

1-ий-2-ий 
 

4 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

4 

1-ий-2-ий  
 

9 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

2,5 

Тема 2. Система цін і система органів 

ціноутворення 

Формування компетентностей: ЗК01.  

Результати навчання: ПР08.  

Рекомендовані джерела: 1, 3, 6, 11. 

Завдання для СРС: 

1. Внутрішні і зовнішні зв’язки національної 

системи цін. 

2. Функції спеціалізованих і 

неспеціалізованих органів ціноутворення 

України. 

3. Головні недоліки застосування планово-

директивного ціноутворення. 

3-ий-4-ий  4 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

3-ий-4-ий  4 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

4 

3-ий-4-ий  
 

9 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

2,5 



4. Формування конкретних цін на продукцію 

за ринковою методологією ціноутворення. 

5. Методи та модифікації витратного 

ціноутворення: класифікація, перелік, сфери 

застосування. 

6. Життєвий цикл виробу, його етапи і зміна 

цін на кожному з них. 

7. Особливості функціонування національної 

системи цін. 

Тема 3. Ціноутворення на підприємствах 

торгівлі 

Формування компетентностей: ЗК02.  

Результати навчання: ПР10. 

Рекомендовані джерела: 3, 6, 7, 10. 

Завдання для СРС: 

1. Особливості формування гуртової 

відпускної ціни підприємствами гуртової 

торгівлі. 

2. Собівартість закуплених споживчих 

товарів та засобів виробництва на 

підприємствах сфери товарного обігу. 

3. Склад і місце торговельної маржі на 

підприємствах товарного обігу.  

4. Склад і місце операційних витрат на 

підприємствах сфери товарного обігу. 

5. Методика визначення вигідної ціни 

закупівлі споживчих товарів і засобів 

виробництва підприємствами сфери 

товарного обігу. 

5-ий-6-ий 
 

4 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

5-ий-6-ий  3 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

4 

5-ий-6-ий  8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

2,5 

Тема 4. Ціноутворення на підприємствах 

ресторанного господарства 

Формування компетентностей: ЗК02.  

Результати навчання: ПР06.  

Рекомендовані джерела: 6, 8, 15. 

Завдання для СРС: 

1. Особливості визначення роздрібних цін на 

продукцію ресторанного господарства. 

2 .Роль збірників рецептур страв і 

кулінарних виробів та калькуляційних 

карток у визначенні роздрібних цін на 

продукцію підприємств ресторанного 

господарства. 

7-ий-8-ий  
 

4 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

6-ий-7-ий  3 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

4 

7-ий-8-ий 
 

8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

2,5 



3. Фактори, що впливають на диференціацію 

рівня роздрібних цін на продукцію 

ресторанного господарства. 

4. Диференціація рівня роздрібних цін на 

продукцію підприємств ресторанного 

господарства залежно від типу і класу 

підприємств. 

5. Спільні та відмінні риси при формуванні 

цін у промисловості, роздрібній торгівлі та 

ресторанному господарстві. 

Контрольна робота 10 

Тема 5. Ціноутворення на підприємствах 

сільськогосподарського виробництва. 

Формування компетентностей: ЗК08.  

Результати навчання: ПР10.  

Рекомендовані джерела: 2, 3, 9, 16. 

Завдання для СРС: 

1. Закупівельні ціни на сільськогосподарську 

продукцію – перехрестя економічних 

інтересів суб'єктів господарювання, 

населення і держави. 

2. Галузеві особливості сільського 

господарства, що впливають на формування 

закупівельних цін. 

3. Вплив франкування на формування рівня 

закупівельних цін сільськогосподарської 

продукції. 

4. Особливості визначення закупівельних цін 

на продукцію рослинництва. 

5. Особливості встановлення державних 

закупівельних цін на зернові культури. 

6. Недоліки сучасного ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію в Україні і 

шляхи їх подолання. 

9-ий-10-

ий  
3 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

8-ий-9-ий 
 

3 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

4 

9-ий-10-

ий  
8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

2,5 

Тема 6. Ціноутворення на підприємствах 

промислового виробництва. 

Формування компетентностей: ЗК08, 

СК12.  

Результати навчання: ПР13, ПР16.  

Рекомендовані джерела: 1, 2, 8, 12. 

Завдання для СРС: 

10-ий-11-

ий  
3 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

9-ий-10-

ий  
3 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

4 



1. Регульовані гуртові ціни на промислову 

продукцію: групи продукції, ціни на яку 

регулюються, методи і суб’єкти 

регулювання. 

2. Особливості методики визначення 

гуртових цін на принципово нову продукцію 

промислового виробництва. 

3. Роль франкування при визначенні 

гуртових цін пропозиції на промислову 

продукцію на різних стадіях операційного 

циклу. 

4. Етапи встановлення гуртових цін 

пропозиції на продукцію промислових 

підприємств – засоби виробництва. 

5. Методи визначення гуртових цін 

пропозиції на продукцію промислових 

підприємств, що служать споживчими 

товарами. 

10-ий-11-

ий  
8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

2,5 

Тема 7. Тарифи і тарифотворення 

Формування компетентностей: 

ЗК01,СК11.  

Результати навчання: ПР06.  

Рекомендовані джерела: 3, 5, 11. 

Завдання для СРС: 

1. Суть перехресного тарифотворення, сфери 

його застосування, позитивні і негативні 

сторони. 

2. Чинники безпосередньої і опосередкованої 

дії, що впливають на рівень тарифів з 

перевезення вантажів залізничним 

транспортом. 

3. Тарифи на побутові послуги, їх 

диференціація, склад та методика 

визначення. 

4. Тарифи на житлові послуги. 

5. Тарифи на комунальні послуги. 

11-ий-12-

ий  
3 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

10-ий-11-

ий  
3 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

4 

11-ий-12-

ий  
8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

2,5 

Тема 8. Система контролю за цінами і 

тарифами 

Формування компетентностей: ЗК01.  

Результати навчання: ПР08.  

Рекомендовані джерела: 1, 2, 13. 

Завдання для СРС: 

12-ий-13-

ий  
3 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

11-ий-12-

ий  
3 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

4 



1. Моніторинг цін, його сутність, мета, 

об’єкти і суб’єкти моніторингу. 

2. Державні спеціалізовані органи контролю 

за цінами і тарифами та ціно- і 

тарифотворенням. 

3. Цінове господарство суб’єктів 

ціноутворення, його склад, організація і 

використання. 

4. Суть організації і методів контролю за 

цінами і тарифами на підприємствах різних 

сфер товарного відтворення. 

5. Порядок оформлення і зміст акта про 

перевірку цін на підприємствах сфери 

товарного обігу. 

6. Застосування реєстраторів розрахункових 

операцій на підприємствах сфери товарного 

обігу та їх роль у системі контролю за 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу передбачено виконання реферату та 

практичних завдань розрахункового характеру. Виконання реферату має на меті поглиблення, 

узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі прочитаних лекцій та практичних 

занять. Вибір теми реферату здійснюється кожним студентом індивідуально.  

 

Тематика рефератів 
1. Ціна та її сутність як однієї з найважливіших і універсальних категорій суспільства в умовах 

товарного виробництва й обігу. 

2.  Ціна − багатофакторна категорія суспільства, пов’язана з усіма стадіями суспільного 

відтворення та монетарними процесами. 

3.  Об’єкти цін і тарифів. Суб’єкти цін (тарифів) та суб’єкти ціно- і тарифотворення. 

4.  Процес ціно- і тарифотворення − перехрестя найрізноманітніших інтересів суб’єктів цін 

(тарифів) та суб’єктів ціно- і тарифотворення. 

5.  Ціна як категорія абстрактна і конкретна категорія практичною ціноутворення. 

6.  Методологія планово-директивного ціноутворення, її хибність і головні недоліки застосування у 

практичному ціноутворенні. 

7.  Методологія ринкового ціноутворення. Формування конкретних цін на конкретну продукцію за 

ринковою методологією. 

8. Залежність вільної (ринкової) ціни від попиту і пропозиції ти чинників, що їх формують. 

9.  Змішана витратно-ринкова методологія ціноутворення в Україні. Сфери та особливості її 

застосування у національному ціноутворенні. 

10. Принципи ціноутворення планово-директивного і національного ціноутворення. 

11. Функції ціни, їх перелік і зміст. 

12. Політика цін: суть, мета, об’єкти і суб’єкти політики. Політика цін у минулому, у країнах з 

розвиненою ринковою економікою та її Україні. 

13. Методи та модифікації витратного ціноутворення: класифікація, перелік, суть, сфери 

застосування, недоліки. 

14. Методи та модифікації ринкового ціноутворення: класифікація, перелік, суть, сфери 

застосування. 

15. Життєвий цикл виробу, його етапи і зміна цін на кожному з них. 

16. Національна система цін, її склад, структура, внутрішні і зовнішні зв’язки системи. 

17. Класифікація складу цін національної системи цін за ознаками: сфери товарного відтворення, 

обсягу партій продажу, статусу, місця застосування, часу чинності. 

18. Національна система цін, принципи її побудови і функціонування. 

19. Система органів ціноутворення в Україні: принцип організації, склад, функції спеціалізованих і 

неспеціалізованих органів ціноутворення. 

20. Склад гуртової відпускної ціни підприємств гуртової торгівлі споживчими товарами та засобами 

виробництва. 

21. Суть роздрібної ціни, її склад та витратні і ринкові методи визначення. 

22. Етапи визначення гуртової відпускної ціни за споживчі товари. 

23. Собівартість закуплених споживчих товарів та засобів виробництва на підприємствах сфери 

товарного обігу. 

24. Склад і місце торгівельної маржі на підприємствах сфери товарного обігу. 

25. Склад і місце операційних витрат на підприємствах сфери товарного обігу. 

26. Методика визначення вигідної ціни закупівлі споживчих товарів і засобів виробництва 

підприємствами сфери товарного обігу. 

27. Методика визначення роздрібних цін на продукцію підприємств ресторанного господарства. 

28. Роль збірників рецептур страв і кулінарних виробів та калькуляційних карток у визначенні 

роздрібних цін на продукцію підприємств ресторанного господарства. 

29. Диференціація рівня роздрібних цін на продукцію підприємств ресторанного господарства 

залежно від типу і класу підприємств та інших факторів. 

30.  Методика визначення роздрібних цін на продукцію підприємств ресторанного господарства. 

31. Політика цін у зовнішньоторгівельних стосунках України. 

32.  Демпінг і демпінгові ціни у зовнішньоторгівельних стосунках, їх суть і негативні наслідки 

застосування. Антидемпінгові розслідування і санкції. 

33.  Світові ціни і джерела інформації про них. 

34. Франкування у зовнішньоторгівельних стосунках і його значення у зовнішньоторгівельному 

ціноутворенні. 



35.  Методика визначення митної ціни товару, що перетинає державний кордон України. 

36.  Методики визначення цін експорту й імпорту товарів. 

37.  Система цінових поправок у зовнішньоторговельних стосунках. Суть, склад і сфера 

застосування гуртових цін підприємствами-виробника і гуртових відпускних цін. 

38.  Регульовані гуртові ціни на промислову продукцію: необхідність регулювання цін, групи 

продукції, ціни на яку регулюються, методи і суб’єкти регулювання. 

39. Суть, методи та етапи встановлення гуртових цін пропозиції на продукцію - засоби виробництва. 

40.  Етапи та методи визначення гуртових цін пропозиції на продукцію промислових підприємств, 

що служать споживчими товарами. 

41.  Особливості методики визначення гуртових цін на принципово нову продукцію промислового 

виробництва. 

42.  Роль франкування при визначенні гуртових цін пропозиції на промислову продукцію на різних 

стадіях операційного циклу. 

43.  Закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію − перехрестя економічних інтересів 

суб’єктів господарювання, населення і держави. 

44.  Основні особливості сільського господарства, що впливають на формування закупівельних цін. 

45. Франкування на різних стадіях операційного циклу сільськогосподарського виробництва і його 

вплив на формування рівня закупівельних цін сільськогосподарської продукції. 

46.  Особливості визначення закупівельних цін на продукцію рослинництва. 

47. Заставні закупівлі зернових культур і особливості встановлення на них державних закупівельних 

цін. 

48. Недоліки сучасного ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в Україні і шляхи їх 

подолання. 

49. Національна система тарифів: суть, принципи побудови та функціонування. 

50. Суть перехресного тарифотворення, сфери його застосування, позитивні і негативні сторони. 

51. Підсистема транспортних вантажних тарифів. Методологічні засади їх формування. 

52. Побудова транспортних вантажних тарифів на Укрзалізниці. 

53. Чинники безпосередньої і опосередкованої дії, що впливають на рівень тарифів з перевезення 

вантажів залізничним транспортом. 

54. Види тарифів, що використовуються на підприємствах автомобільного транспорту. 

Диференціація тарифів за чинниками маси відправлення, дальності перевезень, класу вантажу та 

інших факторів. 

55. Почасові, покілометрові та відрядні тарифи на перевезення вантажів автомобілями: суть, 

чинники формування, диференціація, сфера застосування. 

56. Методика визначення вільних почасових тарифів на перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 

57. Методика визначення вільних покілометрових тарифів на перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 

58. Методика визначення вільних відрядних тарифів на перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 

59. Побудова тарифів на перевезення вантажів річковим транспортом. 

60.  Побудова тарифів на перевезення вантажів морським транспортом. 

61.  Тарифи на побутові послуги, їх диференціація, склад і методика визначення. 

62.  Тарифи на житлові послуги. 

63.  Тарифи на комунальні послуги. 

64.  Необхідність і правомірність контролю за цінами і тарифами та ціно- і тарифотворенням. 

65.  Моніторинг цін, його сутність, мета, суб'єкти і об'єкти моніторингу. 

66.  Система органів контролю за цінами і тарифами та ціно- і тарифотворенням. 

67.  Державні спеціалізовані органи контролю за цінами і ціно утворенням, їх функції. 

68.  Цінове господарство суб'єктів ціноутворення, його склад, організація і використання. 

69.  Об'єкти контролю цін і ціноутворення. 

70.  Суть організації та методів контролю за цінами і тарифами на підприємствах різних сфер 

товарного відтворення. 

71.  Економічні і фінансові санкції, які застосовуються до порушників державної дисципліни цін. 

72.  Порядок оформлення і зміст акта про перевірку цін на підприємствах сфери товарного обігу. 

73.  Застосування реєстраторів розрахункових операцій на підприємствах сфери товарного обігу та 

їх роль у системі контролю м цінами. 

74. Суть дисципліни ціно- і тарифотворення, основні завдання контролю за цінами і тарифами та 

моніторингу цін. 



Розв’язання практичних завдань проводиться з метою набуття студентами практичних вмінь та 

навичок фінансових розрахунків і формулювання аналітичних висновків у результаті проведення 

фінансового аналізу. Виконане практичне завдання повинно містити: 

- наведення формул та розрахунків аналітичних показників; 

- демонстрацію оволодіння студентами методикою проведення відповідної аналітичної роботи; 

- висновки, які є підсумками проведених розрахунків, рекомендацією щодо вибору оптимального 

варіанта показника, базою для обґрунтування майбутнього управлінського рішення. 

Кожне практичне завдання містить теоретичні запитання, відповіді на які мають 

продемонструвати знання студента, що стосуються навчального матеріалу, основних категорій, 

класифікаційних ознак базових фінансовий категорій тощо. При оцінюванні практичних завдань 

враховуються якість виконання роботи, правильність застосовуваних формул, глибина зроблених 

висновків. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійне обладнання (для презентацій на лекційних заняттях), 

персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, рубіжний контроль) та перевірки 

виконання завдань самостійної роботи. 
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промисловості / Н.Г. Слободян, О. В. Саухіна / / Економічний аналіз. — 2018. — Т. 28. — № 2. 

— С. 176—181. 

 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Бібліотека Львівського-торговельно-економічного університету. – Львів, вул. Туган-

Барановського, 10. Тел.: 239-96-40. Електронна бібліотека ЛТЕУ: ww.dev.lac.lviv.ua/lib. 

2. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України. - м. Київ, пр. 40-річчя 

Жовтня, 3, Тел: +38 (044) 524-81-36 : http://www.nbuv.gov.ua. 

3. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України. – м. Львів, вул. Стефаника, 2, 

Тел.: +38 (032) 274-43-72, http://www.lsl.lviv.ua/.  

4. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека. – м. Львів, просп. Шевченка, 13. Тел.: 

+38 (032) 274-02-26, http://lounb.lviv.ua/. 

5. Державна служба статистики України. – м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 3.Тел.: +38 (044) 267-24-

22, http: // www.ukrstat.gov.ua. 

6. Періодичні видання (журнали, тижневики): 

Актуальні проблеми економіки: http://eco-science.net/Arhive.html. 

Бізнес Інформ: www.business-inform.net. 

Економіка України: https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy. 

Економіка, фінанси, право: efp.in.ua/arhiv-nomeriv. 

Економіст: ua-ekonomist.com. 

Економічний Часопис XXI: http://soskin.info/ea/avtory.html. 

Фінанси України: fu.minfin.gov.ua. 

7. Збірники наукових праць ЛТЕУ: 

Вісник ЛТЕУ (серія економічна): http://www.lac.lviv.ua. 

Торгівля, комерція, підприємництво: http://www.lac.lviv.ua. 

8. Сайти державних органів влади: 

- www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України.  

- www.sta.gov.ua - сайт Державної податкової адміністрації України.  

- www.kmu.gov.ua - сайт Кабінету Міністрів України. 

- www.customs.gov.ua - сайт Державної митної служба України.  

- www.as-rada. gov.ua - сайт Рахункової палати України. 

- www.Ier.kiev.ua - сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. 

 

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 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. 

Студент, 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 студент 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 %. 

http://lounb.lviv.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент 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 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент 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, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 стандартизовані тести; 

 реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; 

 завдання розрахункового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин 

допускається відпрацювання пройденого 

матеріалу)   

за кожне відвідування 1 бал 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 2,5 бали 

- захист індивідуального навчально-дослідного 

завдання (реферату) та практичного завдання 

розрахункового характеру 

за кожне завдання максимум 20 балів 

- усне опитування, участь у навчальній 

дискусії, розв’язок практичних завдань 
за кожну правильну відповідь 2 бал 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 2 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота  максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, виконання наукових 

досліджень тощо. 

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 студентів, для різних видів підсумкового 

контролю подані у таблицях. 

Для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР Т5 Т6 Т7 Т8 КР Реферат 100 

7,5 7,5 7,5 7,5 10 7,5 7,5 7,5 7,5 10 20 

Т1, Т2 ... Т8 – теми занять. 



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти 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 
9
0

-1
0
0
 

Студент 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 студент 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 студента 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 вивчені

 питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2
-8

9
 

Студент 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 студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4
-8

1
 

Студент 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) 

6
4
-7

3
 

Студент 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)  

6
0

-6
3
 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 



3
5

-5
9
 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  
0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  
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