
 

 

Силабус навчальної дисципліни 
 

     Назва дисципліни "Організація торгівлі"  

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування” 

     Спеціальність: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

     Освітньо-професійна програма: “Товарознавство та торговельне 

підприємництво” 

     Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=326 

Рік навчання: другий; Семестр: третій 

Дні занять:  
Консультації:  

     Назва кафедри: кафедра підприємництва, торгівлі та логістики 
Мова викладання: українська 
 

Керівник курсу 

Викладач 
     д.е.н., доцент, професор ЛТЕУ  

     Міщук Ігор Пилипович 

Профайл керівника 

курсу: 
     http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-komerciinoji-dijalnosti-ta-   
     pidprijemnictva/mishchuk-igor-pilipovich/ 

Контактна 
 інформація 

     igmislog@gmail.com, 
     +0634745142 

 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Навчальна дисципліна “Організація торгівлі” є обов'язковою 

складовою  навчального плану підготовки фахівців галузі знань 07 "Управління та адміністру-

вання" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за ОПП "Товаро-

знавство та торговельне підприємництво". Студенти отримують теоретичні знання щодо 

сутності торгівлі, теоретичних засад і принципів організації торгівлі, особливостей здійснення 

комплексу торговельно-технологічних процесів і практичні навички організації ключових 

операцій торговельної діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі.  

 

Пререквізити: «Економічна теорія», "Основи бізнесу", "Економіка підприємства", 

"Торговельне підприємництво та комерційна діяльність" та ін. 

 

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

змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу 

студентів. 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 6 екзамен 

 

 

 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course


 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності 
Загальна кількість годин 

4 семестр 

Лекції 30 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 60 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 
 

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

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК 1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати 

отримані знання в практичних 

ситуаціях.  

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 7. Здатність працювати в команді.  

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

ЗК 10. Здатність діяти відповідально 

та свідомо.  

ФК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності.  

ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур.  

ФК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин.  

ФК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

ФК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності.  

ФК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 
ПРН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного 

мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.  

ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.  

ПРН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження 

професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

ПРН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування 

банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

ПРН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати 

професійних цілей.  

ПРН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за 

результати.  

ПРН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

для подальшого використання на практиці.  

ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.  

ПРН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

ПРН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.  

ПРН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур і застосовувати його на практиці.  

ПРН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.  



 

Дидактична карта дисципліни 

 
Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу 
Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оціню-

вання 

роботи, 

бали 

Тиждень 

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

3 семестр 

Тема 1. Сутність, функції і завдання організації 

торгівлі 
Формування компетентностей:  

ЗК1, ЗК5, ЗК6, ФК1 

Результати навчання: Р1; Р4; Р5 

Рекомендовані джерела: 1-6, 10-11, 14, 21-23  

Завдання для СРС: 

1.  Історія виникнення та генезис торгівлі 

2. Основні методи дослідження сутності та розвитку 

торгівлі в системі методології дисципліни 

"Організація торгівлі"  

1-й 

за тимчасовим  

розкладом 

01.09.20 – 04.09.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

2-й 
за розкладом 

07.09.20 – 11.09.20 
2 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення пробле-

матики семінарського заняття 

3,25 

1-й  

за тимчасовим 

розкладом 

01.09.20 – 04.09.20 

2 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою, конспектування, 

тезування, рецензування, 

складання реферату, 

вирішення завдань 

0,75 

Тема 2. Організаційна та функціональна 

структура торгівлі 
 Формування компетентностей:  

ЗК1, ЗК5, ЗК6, ФК1 

Результати навчання: Р1; Р4; Р5; Р11  

Рекомендовані джерела: 1-6, 9-11, 14-15, 21-22 

Завдання для СРС: 

1. Організаційно-правові форми підприємств торгівлі 

в сучасних умовах 

2. Науково-технічний прогрес (НТП) як передумова 

раціональної організації торгово-технологічних 

процесів 

3. Соціальні форми торгівлі: сутність, проблеми  і 

перспективи їх розвитку в умовах ринкових відносин 

4. Основні нормативні акти, які регулюють 

торговельну діяльність 

1-й 

за тимчасовим  

розкладом 

01.09.20 – 04.09.20 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

3-й 
за розкладом 

14.09.20 – 18.09.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

1-й -2-й 
за розкладом 

01.09.20 – 11.09.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 3. Організаційні основи діяльності 

підприємств оптової торгівлі 
2-й 

за розкладом 

07.09.20 – 11.09.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 



 

Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК5, ЗК10, ФК2, ФК7 

Результати навчання: Р2; Р6; Р12; Р15  

Рекомендовані джерела: 1-6, 10-11, 13-15, 18, 21-23 

Завдання для СРС: 

1. Стан розвитку оптової торгівлі спожитковими 

товарами в Україні та в країнах з розвинутою 

ринковою економікою 

2. Біржова торгівля як окремий сектор оптової торгівлі 

3. Державне регулювання розвитку оптової торгівлі в 

Україні та шляхи його удосконалення 

4-й 
за розкладом 

21.09.20 – 25.09.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

2-й 
за розкладом 

07.09.20 – 11.09.20 
2 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 4. Організація оптових закупівель і продажу 

товарів та їх документальне оформлення 

Формування компетентностей: 

ЗК2, ЗК5, ЗК6, ФК3 

Результати навчання: Р3; Р7; Р13; Р14; Р16 . 

Рекомендовані джерела: 1-6, 10-11, 13-15, 18, 21-23 

Завдання для СРС: 
1. Джерела оптових закупівель в сучасних умовах 

2. Особливості продажу товарів у дрібнооптових 

складах-магазинах традиційного типу і складах-

магазинах самообслуговування (типу “cash-and-carry”) 

3-й 
за розкладом 

14.09.20 – 18.09.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

5-й 
за розкладом 

29.09.20 – 02.10.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

3-й 
за розкладом 

14.09.20 – 18.09.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 5. Складська мережа 

Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК5, ЗК8, ФК4, ФК6 

Результати навчання: Р11; Р12; Р14; Р16; Р17  

Рекомендовані джерела: 1-6,10-11,13-14, 18-19, 21-23 

Завдання для СРС: 

1. Улаштування й планування спеціальних складів 

2. Основні види обладнання складів підприємств 

оптової торгівлі 

3. Стан розвитку складської мережі в торгівлі України 

4. Зарубіжний досвід розвитку складської мережі 

4-й 
за розкладом 

21.09.20 – 25.09.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

6-й 
за розкладом 

05.10.20 – 09.10.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

4-й 
за розкладом 

21.09.20 – 25.09.20 
2 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 6. Організація технологічних процесів і 

праці на складах 

Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК5, ЗК7, ФК6, ФК7 

Результати навчання: Р2; Р6; Р12; Р14; Р16  

Рекомендовані джерела: 1-6,10-11,13-15, 18-19, 21-23 

Завдання для СРС: 

1. Управління вантажно-розвантажувальними і 

5-й 
за розкладом 

29.09.20 – 02.10.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів  
1,0 

6-й 
за розкладом 

05.10.20 – 09.10.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

5-й 
за розкладом 

29.09.20 – 02.10.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

4-й-5-й за розкладом 4 самостійна Самостійна робота з 0,75 



 

транспортними операціями на складах 

2. Пакетний спосіб зберігання – умова індустріалізації 

складського технологічного процесу 

3. Роль тари-обладнання та сучасних підйомно-транс-

портних механізмів у складській технології, умови їх 

ефективного використання 

4. Зарубіжний досвід організації технологічного 

процесу на складах і його використання у практиці 

торгівлі України. 

5. Розподіл і кооперація праці, форми організації праці 

та форми матеріальної відповідальності на складах 

21.09.20 – 02.10.20 навчально-методичною 

літературою 

Теми 1-6 8-й 
поза розкладом  

19.10.20 – 23.10.20 
 

Контрольна 

робота 1 

Тестова робота рубіжного 

контролю 
5 

Тема 7. Організаційні основи функціонування 

роздрібної торгівлі 
Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК5, ЗК10, ФК2, ФК7 

Результати навчання: Р2; Р6; Р7; Р12; Р15 

Рекомендовані джерела: 1-6, 7-11, 14-16, 21-23 

Завдання для СРС: 

1. Організаційно-правові форми підприємств 

роздрібної торгівлі 

2. Основи чинного порядку реєстрації та отримання 

дозвільних документів на право торговельної 

діяльності в роздрібній торгівлі 

3. Корпоративні, добровільні мережі магазинів, 

торгові конгломерати та інші види об'єднань в 

роздрібній торгівлі 

4. Програма розвитку внутрішньої торгівлі України – 

базовий документ Уряду щодо створення цивілізова-

них каналів роздрібного продажу товарів і формуван-

ня сучасної сфери торговельного обслуговування 

населення 

7-й 
 за розкладом 

12.10.20 – 16.10.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

8-й 
за розкладом 

19.10.20 – 23.10.20 
2 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення пробле-

матики семінарського заняття 

3,25 

6-й-7-й 
за розкладом 

05.10.20 – 16.10.20 
2 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 8. Організаційна побудова і розвиток 

роздрібної торговельної мережі  
Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК5, ЗК8, ФК4, ФК6 

Результати навчання: Р2; Р6; Р12; Р15  

Рекомендовані джерела: 1-6, 7-11, 14-17, 20-23, 25 

Завдання для СРС: 

1. Торговельні, торговельно-розважальні центри: 

8-й 
за розкладом 

19.10.20 – 23.10.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

9-й 
за розкладом 

26.10.20 – 30.10.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

8-й 
за розкладом 

19.10.20 – 23.10.20 
4 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 
0,75 



 

особливості, види, стан і перспективи  розвитку 

2. Основні принципи територіального розміщення 

різних видів і типів торговельних об'єктів 

3. Тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі 

в країнах з розвинутою ринковою економікою. 

літературою 

Тема 9. Будова, улаштування і проектування 

роздрібних торговельних об’єктів 

Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК5, ЗК8, ФК4, ФК6 

Результати навчання: Р11; Р12; Р14; Р16; Р17 

Рекомендовані джерела: 1-6, 7-11, 14-17, 20-23 

Завдання для СРС: 

1. Склад (перелік), функції, технологічний взаємо-

зв’язок приміщень магазинів, які торгують 

продовольчими товарами 

2. Склад (перелік), функції, технологічний взаємо-

зв’язок приміщень магазинів, які торгують 

непродовольчими товарами 

3. Вимоги щодо будови і розташування адмі-

ністративно-побутових приміщень магазину, 

приміщень для приймання, зберігання і підготовки 

товарів до продажу 

4. Основні види торгово-технологічного обладнання 

магазинів 

5. Особливості проектування об’єктів дрібнороздріб-

ної торговельної мережі 

9-й 
за розкладом 

26.10.20 – 30.10.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

10-й 
 за розкладом 

02.11.20 – 06.11.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

9-й 
за розкладом 

26.10.20 – 30.10.20 
4 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 10. Організація торгово-технологічного 

процесу в  магазині 
 Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК7, ЗК10, ФК6, ФК7 

Результати навчання: Р2; Р6; Р12; Р14; Р16 

Рекомендовані джерела: 1-6, 7-12, 14-17, 20-23, 25 

Завдання для СРС: 

1. Особливості зберігання окремих груп продовольчих 

і непродовольчих товарів у магазині 

2. Механізація та автоматизація технологічних 

процесів у магазинах 

3. Організація праці в роздрібному торговельному 

підприємстві 

4. Технологічне проектування і регламентація 

операцій торгово-технологічного процесу в магазині 

10-й 
 за розкладом 

02.11.20 – 06.11.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

11-й 
за розкладом 

09.11.20 – 13.11.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

10-й 

 

 за розкладом 

02.11.20 – 06.11.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 



 

Тема 11. Організація продажу товарів і обслуго-

вування покупців у магазинах 

Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК7, ЗК8, ФК4, ФК6 

Результати навчання: Р6; Р7; Р12; Р14; Р16  

Рекомендовані джерела: 1-6, 7-9, 14-17, 20-23, 25 

Завдання для СРС: 

1. Організація матеріальної відповідальності і 

забезпечення збереження товарів у торговельному залі 

магазину самообслуговування 

2. Зарубіжний досвід організації роботи магазинів 

самообслуговування та його використання у практиці 

торгівлі України 

3. Організація продажу товарів у магазинах за 

зразками 

4. Рекламна та інформаційна робота підприємств 

роздрібної торгівлі 

11-й 
за розкладом 

09.11.20 – 13.11.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

12-й 
за розкладом 

16.11.20 – 20.11.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

11-й 
за розкладом 

09.11.20 – 13.11.20 
4 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 12. Позамагазинні форми торговельного 

обслуговування 

Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК5, ЗК10, ФК3, ФК6 

Результати навчання: Р6; Р7; Р12; Р14; Р16 

Рекомендовані джерела: 1-6, 7-11, 14-15, 21-23 

Завдання для СРС: 

1. Організація продажу товарів і обслуговування 

покупців в об’єктах дрібнороздрібної торговельної 

мережі 

2. Організація пересувної торгівлі 

3. Нові форми позамагазинного продажу товарів 

4. Особливі форми роздрібного продажу товарів 

5. Досвід розвитку глобальної роздрібної торгівлі 

через мережу Інтернет та стан її розвитку в Україні 

6. Організація торгівлі на ринках 

13-й 
за розкладом 

23.11.20 – 27.11.20 
1 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

12-й 
за розкладом 

16.11.20 – 20.11.20 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 13. Норми і правила торговельного 

обслуговування  

Формування компетентностей:  

13-й 
за розкладом 

23.11.20 – 27.11.20 
1 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 



 

ЗК2, ЗК5, ЗК6, ФК3, ФК6 

Результати навчання: Р1; Р2; Р5; Р13; Р16  

Рекомендовані джерела: 1-6, 9, 14-15, 22-23 

Завдання для СРС: 

1. Порядок провадження торговельної діяльності: 

основний зміст нормативних актів, які регулюють 

торговельну діяльність 

2. Захист прав споживачів у торгівлі 

3. Поняття культури торгівлі та її складові 

4. Система показників та методика оцінки рівня 

торговельного обслуговування покупців у магазині 

5. Державний і громадський контроль забезпечення 

належного торговельного обслуговування населення 

13-й 
за розкладом 

23.11.20 – 27.11.20 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 14. Організація і технологія товаропоста-

чання роздрібної торговельної мережі 
Формування компетентностей:  

 ЗК5, ЗК6, ЗК8, ФК2, ФК3 

Результати навчання: Р2; Р6; Р13; Р16; Р17  

Рекомендовані джерела: 1-6, 9, 14-15, 22-24 

Завдання для СРС: 

1. Проектування транспортно-технологічних схем то-

варопостачання, їх технічне забезпечення 

2. Індустріальна схема товаропостачання на базі 

використання тари-обладнання 

3. Удосконалення управління транспортно-

технологічним процесом товаропостачання роздрібної 

торговельної мережі 

12-й 
за розкладом 

16.11.20 – 20.11.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

14-й 
за розкладом 

30.11.20 – 04.12.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

14-й 
за розкладом 

30.11.20 – 04.12.20 
2 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 15. Організація перевезень торговельних 

вантажів 

Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК5, ЗК7, ФК3, ФК6 

Результати навчання: Р5; Р6; Р13; Р16; Р17  

Рекомендовані джерела: 1-6, 9, 14-15, 22-24 

Завдання для СРС: 

1. Стан розвитку транспорту в Україні та в розвинутих 

країнах світу 

2. Документальне оформлення перевезення торго-

вельних вантажів автомобільним транспортом та 

оплата автомобільних перевезень 

3.  Особливості організації і технології перевезень 

товарів водним транспортом, їх документальне 

13-й 
за розкладом 

23.11.20 – 27.11.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

15-й 
за розкладом 

07.12.20 –11.12.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

14-й 
за розкладом 

30.11.20 – 04.12.20 
4 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 



 

оформлення та оплата 

4. Особливості організації перевезення товарів 

авіаційним транспортом 

5. Контейнерні і пакетні перевезення торговельних 

вантажів 

6. Перевезення торговельних вантажів і завдання їх 

оптимізації в системі транспортної логістики 

Тема 16. Організація і технологія тарних операцій 

в торгівлі 
Формування компетентностей:  

ЗК2, ЗК6, ЗК8, ФК3, ФК6 

Результати навчання: Р4; Р5; Р7; Р16; Р17  

Рекомендовані джерела: 1-6, 14, 18-19, 22, 24 

Завдання для СРС: 

1. Вимоги щодо тари для різних продовольчих і 

непродовольчих товарів 

2. Уніфікація й стандартизація тари, її маркування 

3. Техніка розкриття окремих видів тари 

4. Шляхи розвитку виробництва тари і пакувальних 

матеріалів та скорочення витрат і втрат по тарі 

шляхом їх повторного використання, переробки та 

утилізації  

14-й 
за розкладом 

30.11.20 – 04.12.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

15-й 
за розкладом 

07.12.20 –11.12.20 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обгово-

рення ситуаційного завдання 

3,25 

15-й 
за розкладом 

07.12.20 –11.12.20 
2 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

0,75 

Тема 7-16 15-й  
поза розкладом 

07.12.20-11.12.20 
 

Контрольна 

робота 2 

Тестова робота рубіжного 

контролю 
5 

Реферат 
1-й- 

15-й 
поза розкладом  

Навчальна 

дискусія 

Самостійна робота з 

навчально-науковою літера-

турою, виконання реферату 

6 

КНДЗ 15-й поза розкладом  КНДЗ № 2 

перевірка правильності розв'я-

зання ситуаційних задач 

(КНДЗ № 2) 

4 



 

Інформація про НДЗ 
Серед форм самостійної роботи здобувачів освіти передбачено виконання реферату 

(завдання № 1) та комплексного завдання навчально-дослідного та розрахункового характеру 

(завдання № 2). 

Реферативний огляд (реферат) – це науково-теоретичне дослідження одного з проблемних 

питань даної дисципліни. Написання рефератів проводиться з метою поглибленого вивчення 

найбільш важливих питань, що входять до цієї дисципліни. - Тематика рефератів пропонується 

кафедрою ПТЛ, будується у відповідності з програмою курсу і покликана розкрити та 

поглибити вузлові питання курсу.  

Вибір тем рефератів з переліку запропонованих кафедрою ПТЛ тем здійснюється студен-

тами самостійно, але за умови обов’язкового узгодження з викладачем, який веде практичні 

заняття. Студент має право подати власну пропозицію щодо теми реферату, яка узгоджується з 

викладачем. Виконання рефератів дозволяє студентам поглибити свої знання з дисципліни. 

Реферат повинен містити вступну частину, яка передбачає визначення актуальності 

обраного дослідження, визначення теми, завдання та мети дослідження, основну частину, зміст 

якої повинен відповідати визначеній у назві темі, вичерпно і всебічно її висвітлювати, висновки, 

які є підведенням підсумків дослідження, та список використаної літератури, оформлений 

згідно зі стандартом (мінімальна кількість джерел – 15). Обсяг зібраних і систематизованих 

матеріалів з відповідними посиланням по тексту на використану літературу повинен становити 

не менше 20 аркушів формату А4 за умови використання комп’ютерної техніки (Вимоги щодо 

оформлення тексту: використання текстового редактора Word,  шрифт – Times New Roman, 

комп’ютерний набір – кегель 14, міжрядковий інтервал – „1,5”, поля: зверху і знизу – по 20 мм, 

справа – 30 мм, зліва – 10 мм).  

 

Тематика рефератів: 
1. Соціально-економічна суть і роль торгівлі в умовах ринкової економіки  

2. Виникнення та генезис торгівлі в умовах ринкової економіки 

3. Методологічні основи дослідження організації і технології торгівлі 

4. Умови і механізм синергії в сфері торгівлі 

5. Структурна перебудова торгівлі України в умовах ринкової економіки 

6. Сучасні проблеми організації системи товаропросування. 

7. Проблеми вибору оптимальних форм товаропросування в умовах ринкового середовища 

8. Основні напрями розвитку НТП у зарубіжній торгівлі 

9. Проблеми розвитку та управління НТП в умовах ринкової економіки 

10. Реформування соціальної структури торгівлі в Україні в період ринкових відносин  

11. Різноманіття форм суб’єктів торговельної діяльності в Україні 

12. Організаційні моделі у сфері торгівлі у вітчизняній та зарубіжній торгівлі 

13. Оптова торгівля – основний складовий елемент оптового ринку  

14. Тенденції розвитку оптових підприємств у ринковій економіці (за матеріалами економічно 

розвинутих країн)   

15. Роль і проблеми розвитку підприємств оптової торгівлі в умовах ринкових відносин (за матеріалами 

України) 

16. Особливості господарсько-торговельної діяльності підприємств дрібнооптової торгівлі 

17. Організація оптових закупівель товарів на оптових ярмарках (торгово-промислових виставках-

ярмарках, виставках, виставках-салонах) в Україні 

18. Порівняльна характеристика основних джерел оптових закупівель продовольчих (непродовольчих) 

товарів в Україні  

19. Сучасна практика організації оптових закупівель товарів провідними торговельними фірмами (за 

матеріалами зарубіжної торгівлі) 

20. Організація оптового продажу товарів підприємствами оптової торгівлі 



 

21. Тенденції розвитку оптових підприємств у ринковій економіці (за матеріалами аналізу розвитку 

оптової торгівлі в економічно розвинутих країнах)  

22. Напрямки розвитку складського господарства у зарубіжній торгівлі 

23. Сучасні тенденції організації складських операцій (за матеріалами зарубіжної торгівлі) 

24. Напрями удосконалення складського технологічного процесу на складах оптових підприємств 

25. Організаційно-економічні і техніко-технологічні принципи зберігання товарів та їх реалізація на 

складах оптових підприємств 

26. Розвиток автоматизованих складів у зарубіжній торгівлі 

27. Сучасні тенденції і проблеми розвитку системи товаропостачання у споживчій кооперації України 

28. Проблеми організації централізованої доставки товарів з гуртових підприємств в умовах ринкової 

економіки 

29. Вітчизняний та зарубіжний досвід індустріалізації технологічних схем товаропостачання роздрібної 

торгівлі 

30. Шляхи удосконалення управління товаропостачанням роздрібної торговельної мережі 

31. Основні напрями та проблеми удосконалення транспортного обслуговування торгівлі  

32. Роль та ефективність окремих видів транспорту у перевезеннях торговельних вантажів 

33. Сучасні тенденції розвитку автомобільних перевезень торгових вантажів у зарубіжній торгівлі 

34. Основні напрями удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування підприємств торгівлі у 

ринковій економіці 

35. Проблеми і перспективи використання  окремих видів тари  в торгівлі (за матеріалами вітчизняної та 

зарубіжної торгівлі) 

36. Напрямки і резерви підвищення ефективності тарних операцій в торгівлі (за матеріалами провідних 

торговельних систем) 

37. Соціально-економічне значення роздрібної торгівлі в умовах ринку 

38. Сучасні проблеми розвитку кооперативної роздрібної торгівлі в Україні 

39. Організаційні структури торговельних фірм (за матеріалами зарубіжної торгівлі)  

40. Сучасні напрями і тенденції розвитку торговельних мереж у сфері обігу (за матеріалами 

торговельних систем України, зарубіжних країн) 

41. Напрями та проблеми формування стратегії роздрібної торгівлі в умовах ринкової економіки (за 

матеріалами торговельних систем України, зарубіжних країн) 

42. Перспективні типи підприємств у роздрібній торгівлі (за матеріалами зарубіжної торгівлі) 

43. Роздрібна торговельна мережа споживчої кооперації: роль, проблеми, напрямки розвитку в 

ринковому середовищі 

44. Проблеми та перспективи розвитку мережі спеціалізованих роздрібних торговельних підприємств в 

умовах перехідної економіки 

45. Прогресивні рішення у проектуванні та будівництві підприємств роздрібної торгівлі 

46. Зарубіжний досвід проектування та дизайну підприємств  роздрібної торгівлі 

47. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення сучасних магазинів (за матеріалами  вітчизняної та 

зарубіжної торгівлі) 

48. Інтер’єр та рекламне оформлення сучасних магазинів (за матеріалами вітчизняної та зарубіжної 

торгівлі) 

49. Сучасні проблеми організації вивчення попиту на продовольчі (непродовольчі) товари у роздрібній 

торгівлі 

50. Напрями і тенденції формування асортименту товарів у сучасних магазинах (за матеріалами 

вітчизняної та/або зарубіжної торгівлі) 

51. Економічні проблеми формування асортименту товарів у магазинах в умовах конкуренції 

52. Сучасні проблеми організації і технології продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах 

53. Соціально-економічне значення впровадження та застосування прогресивних методів продажу 

товарів у магазинах 

54. Зарубіжний досвід організації розміщування та викладання товарів у торгових залах магазинів 

55. Управління торгово-технологічними процесами сучасних магазинів як засіб підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг  



 

56. Стан і проблеми організації позамагазинних форм продажу товарів в Україні 

57. Сучасний стан та проблеми розвитку посилкової торгівлі в Україні 

58. Нормативно-правове регулювання торговельної діяльності в Україні 

59. Розвиток і регламентація фірмової торгівлі в Україні в сучасних умовах  

60. Розвиток електронної торгівлі в Україні 

Крім наведених, для написання рефератів можна використовувати теми, передбачені для 

написання контрольних робіт, а також довільні теми на вибір студентів та викладача за умови їх 

відповідності програмі дисципліни. 

Комплексне завдання навчально-дослідного та аналітично-розрахункового  характеру (КНДЗ № 

2) складається з комплексу завдань до окремих тем курсу. Зміст завдання № 2 наведений у відповідному 

розділі дистанційного курсу з дисципліни, де відображено порядок вибору студентом варіанту даного 

завдання, перелік пропонованих до розгляду завдань теоретичного характеру, а також умови і завдання 

практичного (розрахункового) спрямування (за кожним варіантом), викладено методичні вказівки до 

виконання кожного із завдань, наведено тексти Додатків (у формі Витягів з документів, необхідних для 

проведення відповідних розрахунків), вказано вимоги щодо порядку оформлення звітів по кожному з 

завдань, їх подання на кафедру та оцінювання.  

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 Комп’ютери, мультимедійний проектор, ноутбук ASUS, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет, екран проекційний, 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, Win RAR, та ін.) для: 

- комунікації та опитувань; 

- виконання домашніх завдань; 

- виконання завдань самостійної роботи; 

- проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль); 

 Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності. 
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торгівлі непродовольчими товарами: Наказ № 98 від 11.03.2004 р.  
20. Україна. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. Правила роздрібної 
торгівлі продовольчими товарами: Наказ № 185 від 11.07.2003 р. 
21. Україна. Правила торгівлі на ринках. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 
України, МВС України, ДПА України, Держстандарт України. Наказ від 26.02.02 №57/188/84/105 
22. Україна. МЗЕЗ. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами Наказ № 37 від 13.03.1995 р. 
(зі змінами і доповненнями відповідно до Наказу МЗЕЗТоргу № 342 від 08.07.1997 р.) 
23. Україна. МЗЕЗТ. Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі: Наказ  № 369 від 8 липня 
1996 р. 
24. Україна. МЗЕЗТ. Положення про штрихове кодування товарів. Наказ № 530 від 27.08.1996 р. 
25. Україна. МЗЕЗТ. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Наказ № 503 від 03.08.1996р. 
26. Україна. МЗЕЗТ. Інструкція про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та 
громадського харчування. Наказ № 349 від 24.06.1996р. 
27. Україна. МТУ. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом  в Україні.  Наказ № 363 від 
14 жовтня 1997 р. 
28. Про затвердження норм природного убутку продовольчих товаів у торгівлі та інструкцій з їх 
використання. Нак. Мінторгу СРСР від 2.04.1987 р. № 88  
29. Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного 
споживання за кількістю. //Арбітражні вісті .-1999.-№ 15-16 (18) 
30. Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного 
споживання за якістю//Арбітражні вісті.-1999.-№15-16(18) 
31. Статут залізниць України. - К.: Транспорт, 1998 
32. Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються в роздрібній та оптовій торгівлі 
(товарний словник).- К., 1994.(на укр. та рос.мові).-ч.1; ч.2.   
33. Правила обміну непродовольчих товарів, куплених у роздрібній  мережі 
34. ДСТУ 4303:2004. Торгівля роздрібна та оптова. Терміни та визначення понять. 
35. СП 5781-91. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Бібліотека ЛТЕУ. - м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10. Тел.: 295-81-38. Електронна бібліотека 
ЛТЕУ: www.dev.lac.lviv.ua/lib/ 
2. Національна бібліотека України ім.В.Вернадського НАН України: http://www.nbuv.gov.ua 
3. Львівська наукова бібліотека ім.Стефаника НАН України. - м.Львів, вул. Стефаника, 2. Тел.: 
(032)274-43-72 http://www.lsl.lviv.ua 
4. Періодичні видання (журнали, тижневики): 

 Підприємництво, господарство і право. – Режим доступу : pgp-journal.kiev.ua/ 

 Бізнес-Інформ. –Режим доступу :www.business-inform.net 

 Бізнес: http://www.business.ua/ 
 Маркетинг :Режим доступу : http://www.marketing.ru/  
 Розничная торговля. Спеціалізований Інтернет-форум з проблем розвитку торгівлі: Режим 
доступу : http://www.retail.ru/   

http://www.dev/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.business-inform.net/
http://www.business.ua/
http://www.marketing.ru/
http://www.retail.ru/


 

 Бизнес”; „Брутто”; „Дело”; „Контракти”; „Новости торговли”; „Оборудование 

предприятий”;„PROretail”; „Потребитель”; «Продажи»; „Торговый эксперт”; „Торговое дело”; 

„Торговое оборудование”; „Управление магазином”; „Тара и упаковка”. 

5. Збірники наукових праць ЛТЕУ: 

 Вісник ЛТЕУ (Економічні науки).–Режим доступу : http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-

vydan/visnyk-ekon/ 

 Підприємництво і торгівля. –Режим доступу : http://www.lute.lviv.ua/education/ nauk-vydan/visnyk-

torg/ 

6. Офіційні сайти: 

 Державна служба статистики України:  http: // www.ukrstat.gov.ua. 
 

 

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 теоретичне вивчення 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 % (якщо заборгованість не була зумовлена поважними причинами); якщо 

заборгованість виникла з поважних причин (напр., хвороба студента) - зниження оцінки не проводиться. 

 Здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично - у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Під час роботи над завданнями не допускається порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

 ∙ 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 недопустимим є 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 контрольних робіт 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. 

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


 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

Поточний 

контроль 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу) 

за кожне відвідування 0,25 бала 

- ведення конспекту за кожну тему 0,5 бала 

- участь в експрес-опитуванні  

за кожне експрес-опитування (не 

менше 50% відповідей - 

правильні) 0,25 бала  

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,25 бала 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить 

від повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, якості 

презентації і доповіді) 

за презентацію - максимум 4 

бали 

- тематичні КР, тестування (стандартизовані тести -

тести в Moodle)  

за кожну контрольну роботу, 

виконану на позитивну оцінку 

(тести: не менше 50% відповідей 

- правильні) - 0,5 бала 

- розв'язування практичних задач (з оформленням 

письмового звіту) 

за виконані завдання кожної 

теми до 2 балів 

- усне опитування,  активність на занятті, участь у 

навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного 

завдання   

за кожне заняття 1 бал 

Рубіжний 

контроль 

Рубіжна контрольна робота № 1 

за кожну правильну відповідь – 

0,1 бала; максимальна оцінка – 5 

балів 

Рубіжна контрольна робота № 2 

за кожну правильну відповідь – 

0,1 бала; максимальна оцінка – 5 

балів 

Презентація та захист дослідницько-аналітичних робіт 

(НДЗ1, НДЗ2) 

НДЗ1 (реферат) - 6 балів, НДЗ2 

(ситуаційні  завдання) - 4 бали 

Додаткова 

оцінка 

Виконання досліджень, підготовка наукових 

публікацій, представлення результатів НДР на нау-

кових (студентських) конференціях, Круглих столах, 

участь у Всеукраїнських конкурсах наукових 

студентських робіт за спеціальністю  

Згідно з рішенням кафедри 

(бонус - до 10 балів) 

Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Екзамен проводиться у комбінованій формі 

(тестування + розв'язування ситуаційних задач) 

Критерії оцінювання 

зазначено у таблиці 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка 

(бали) за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання 

досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. Розподіл балів за темами для поточного 

контрою знань студентів і для екзамену подано у таблицях. 



 

Для поточного контролю (3 семестр) 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

ПКР 

(8) 

МКР 

1 

МКР 

2 

НДЗ 

1 

КНДЗ 

2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 5 5 6 4 100 

Т1, Т2 ... Т12 – порядковий номер теми занять; ПКР, МКР, КР1, КР2 – порядковий номер контрольної роботи 

 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Загальна кількість тестових завдань – 25 питань Оцінка - 2 бали за кожну правильну відповідь 

100 

Максимальна кількість балів 50 балів 

Розв’язування ситуаційних задач 

Критерій 

Задача 
розв’язана 
невірно; 

відповідь на 
ситуативне 
завдання є 
необґрун-

тованою та 
алогічною 

Порушено 
алгоритм розв’язку 

задачі і присутні 
помилки при 
розрахунках, 

відсутні висновки; 
обґрунтування від-

повіді до ситуа-
ційного завдання є 
слабко аргумен-
тованим і в окре-

мих аспектах 
алогічним 

Порушено алго-
ритм розв’язку за-
дачі або присутні 
помилки при роз-
рахунках, відсутні 
висновки; обґрун-
тування відпові-
ді до ситуаційно-

го завдання є 
слабко аргумен-
тованим або в 

окремих аспек-
тах алогічним 

Відповідь на 
ситуаційне зав-

дання є 
недостатньо 
аргументова-
ною; алго-
ритм роз-

в’язку задачі 
є вірним, од-
нак допущені 
помилки при 
розрахунках 

Відповідь на 
ситуаційне зав-
дання є недо-
статньо аргу-
ментованою; 

алгоритм роз-
в’язку задачі є 
вірним, однак 
допущені не-
значні помил-
ки при розра-

хунках 

Відповідь 
містить 

послідов-
ний та 

аргументо-
ваний 

розв’язок 
задачі 

(завдання); 
вірно 

зроблені 
розрахунки 

до задачі 

Бал 0 - 25 26-30 31-35 36 - 40 41-45 46-50 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положен-

ня про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти ЛТЕУ 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 робочою програмою, або студент проявляє 

невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь 

і навичок, що викладені в робочій програмі 

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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