
 

Силабус  навчальної дисципліни 

Мерчендайзинг 

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: Управління та адміністрування 

Спеціальність: 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=1807 

Рік навчання: 4; Семестр: 7 

Дні занять: - 

Консультації: - 

Назва кафедри: підприємництва, торгівлі та логістики 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

 

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Шалева Олександра Іванівна 

Профайл керівника 

курсу: 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-komerciinoji-dijalnosti-ta-
pidprijemnictva/shaleva-oleksandra-ivanivna/ 

Контактна 
інформація 

volex2007@ukr.net, +380976240266 

 
Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: "Мерчендайзинг" є дисципліною вибіркової складової навчального плану, 

циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері підприємництва та 

торгівлі. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички щодо застосування 

мерчандайзингу підприємствами сфери обігу в процесі просування товарів до кінцевого споживача. 

Пререквізити: "Організація торгівлі", "Торговельне підприємництво і комерційна діяльність", 

"Маркетинг". 

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 3 5 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності 
Загальна кількість 

годин 

Лекції 24 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 70 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

 

 

 



 

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

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК3. Володіння базовими знаннями з 

управління та адміністрування, 

здатність засвоїти теоретико-практичну 

базу професійної підготовки. 

ЗК 5. Здатність застосовувати 

загальнонауковий методологічний 

апарат. 

ЗК 8. Здатності до новаторства та 

інноваційної активності в 

підприємницькій діяльності. 

ФК 12. здатність до організації, управління, адміністрування 

в сфері торговельного підприємництва з урахуванням 

асортименту товару та їх збереженості, вміння приймати 

оперативні рішення у межах компетенції для оптимізації та 

удосконалення процесів управління діяльністю підприємств 

торгівлі, застосовувати на практиці конкретні методи і 

методики управління торговельно-господарською діяльністю 

підприємства торгівлі, менеджменту персоналу, управління 

матеріально-фінансовим станом підприємства та ринкових 

прийомів підтримання рентабельної роботи підприємства. 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН 5. З врахуванням специфіки окремих видів товарів налагоджувати оптову і/або роздрібну 

торгівлю окремими групами і видами товарів, управляти технологічним процесом в магазинах і на 

складах підприємств оптової та роздрібної торгівлі, управляти процесами формування асортименту, 

закупівлі і продажу товарів, торговельним обслуговуванням покупців на підприємствах торгівлі, 

управлінням запасами в торговельних підприємствах, використовувати сучасні методи оптимізації 

господарських зв’язків підприємства оптової та роздрібної торгівлі; 

ПРН 14. Оцінювати результати діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

аналізувати і планувати показники діяльності підприємств торгівлі, розробляти методи її покращення;  



 

 

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. Суть і значення мерчендайзингу. 

Принципи та правила мерчендайзингу.   
Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ЗК8, 

ФК12. 

Результати навчання:.ПРН5, ПРН14.  

Рекомендовані джерела: 1, 3, 5-7, 11, 15. 

Завдання для СРС: ознайомитися з передумовами 

виникнення та еволюцією мерчандайзингу, сферами 

застосування мерчандайзингу, інструментами 

мерчендайзингу. 

 

1-ий 

01.09.20 – 

04.09.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

2-й 

07.09.20 – 

11.09.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

1-ий – 

2-ий 

 

01.09.20 – 

11.09.20) 

 

6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування; складання 

плану реферату; тестування студентів 

5 

Тема 2. Особливості поведінки покупців у 

магазині. 
Формування компетентностей:. ЗК3, ЗК5, ЗК8, 

ФК12. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 3, 5, 11, 22, 24, 25. 

Завдвання для СРС: ознайомитися з особливостями 

психологічного портрета типового споживача та 

характеристиками психологічних і пізнавальних 

ресурсів людини. 
 

1-ий 

01.09.20 – 

04.09.20 

(за тимчасовим 

розкладом 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

3-ій 

14.09.20 – 

18.09.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

1-ий – 

3-ій 

01.09.20 – 

18.09.20 

 

8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; опрацювання 

інформаційних ресурсів для написання 

реферату; тестування студентів 

5 

Тема 3. Класифікація товарів та покупок в 

мерчендайзингу. 
Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ЗК8, 

ФК12. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 4, 8, 12, 17. 

Завдання для СРС: вивчити принципи і види 

типології товарів у роздрібній торгівлі. 

 

2-ий 

07.09.20 – 

11.09.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

4-ий 

21.09.20 – 

25.09.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

2-ий – 

4-ий 

07.09.20 – 

25.09.20 

 

8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування,; вирішення завдань; 

опрацювання інформаційних ресурсів 

для написання реферату; тестування 

студентів 

5 



 

Тема 4. Класифікація товарного асортименту з 

позицій мерчендайзингу. 
Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ЗК8, 

ФК12. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 2, 5, 7, 8, 13. 

Завдання для СРС: ознайомитися з принципами 

формування товарного класифікатора, принципами 

категорійного мерчендайзингу. 

 

3-ій 

14.09.20 – 

18.09.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

5-ий 

28.09.20 – 

02.10.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 
3 

6-ий 

05.10.20 – 

09.10.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3-ій – 

6-ий 

21.09.20 – 

09.10.20 

 

8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування, 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

5 

Тема 5. Формування та управління асортиментом 

на основі технологій мерчендайзингу. 
Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ЗК8, 

ФК12. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 4, 5, 7, 12, 14, 26. 

Завдання для СРС: : вивчити основні принципи та 

підходи до регулювання торгового асортименту.  

вивчити основні принципи та підходи до 

регулювання торгового асортименту.  

 

4-ий 

21.09.20 – 

25.09.20 

(за розкладом) 

2 
лекція 

 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

7-ий 
12.10.20 – 

16.10.20 

(за розкладом) 

2 

практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

8-ий 
19.10.20 – 

23.10.20 

(за розкладом) 

2 

4-ий – 

8-ий 

21.09.20 – 

23.10.20 
8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

5 

Тема 6. Організація внутрішнього простору 

магазину. 
Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ЗК8, 

ФК12. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 3, 5, 10, 11, 13, 25. 

Завдання для СРС: ознайомитися з типами і 

форматами сучасних торговельних підприємств, 

вивчити порядок встановлення профілю 

торговельного підприємства, формування потоків 

покупців. 

5-ий 

28.09.20 – 

02.10.20 

(за розкладом) 

2 

лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

6-ий 

05.10.20 – 

09.10.20 

(за розкладом) 

2 

9-ий 

26.10.20 – 

30.10.20 

(за розкладом) 

2 

практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

10-тий 
02.11.20 – 

06.11.20 
2 



 

 (за розкладом) 

5-ий – 

10-ий 
28.09.20 –

06.11.20 
8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування, 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

5 

Тема 7. Інтер’єр та атмосфера магазину. 

Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ЗК8, 

ФК12. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН14. 

Рекомендовані джерела:  1, 4, 5, 9, 11, 24, 25. 

Завдання для СРС: вивчити зміст та види візуальних 

компонентів магазину; сприйняття магазину 

цільовою групою покупців. 

7-ий 
12.10.20 – 

16.10.20 

(за розкладом) 

2 

лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

8-ий 
19.10.20 – 

23.10.20 

(за розкладом) 

2 

11-ий 

09.11.20 – 

13.11.20 

(за розкладом) 

2 

практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

12-тий 

16.11.20 – 

20.11.20 

(за розкладом) 

2 

7-ий – 

12-ий 

12.10.20 – 

20.11.20 

 

8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; тестування студентів 

5 

Тема 8. Викладка товарів на основі технологій 

 мерчандайзингу. 

Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ЗК8, 

ФК12. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6, 7, 13, 17, 23, 25. 

Завдання для СРС: ознайомитися з правилами 

пропонування товарів у магазині, вивчити концепції і 

варіанти товарної викладки. 

9-ий 

26.10.20 – 

30.10.20 

(за розкладом) 

2 

лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

10-тий 

02.11.20 – 

06.11.20 

(за розкладом) 

2 

13-тий 

23.11.20 – 

27.11.20 

(за розкладом) 

2 

практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

14-тий 

30.11.20 – 

04.12.20 

(за розкладом) 

2 

9-ий – 

14-тий 

26.10.20 – 

04.12.20 
8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; підготовка реферату; 

тестування студентів 

5 

Тема 9. Реклама як інструмент мерчандайзингу. 

Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ЗК8, 
11-ий 

09.11.20 – 

13.11.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 



 

ФК12. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН14. 

Рекомендовані джерела: 4, 9, 16, 24, 25. 

Завдання для СРС: ознайомитися з особливостями 

реклами як засобу управління поведінкою споживачів 

і завданнями реклами; вивчити ефективність 

використання POS-матеріалів. 

(за розкладом) 

11-ий – 

14-ий 
09.11.20 –

04.12.20 
8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

підготовка неаналітичного звіту; 

тестування студентів 

5 

ІНДЗ 

11-ий 

09.11.20 – 

13.11.20 

(поза розкладом) 

- реферат Презентація і захист реферату 13 



 

Інформація про ІНДЗ 
 

Інформація про ІНДЗ 
ІНДЗ з дисципліни "Мерчендайзинг" виконується у формі реферату.     

Ураховуючи тенденції розвитку та вдосконалення навчального процесу, актуальним є 

індивідуально-орієнтований підхід в підготовці майбутніх фахівців у сфері підприємництва та торгівлі. 

За таких умов реферат, як одна із форм індивідуального завдання, є складовою програми дисципліни 

"Мерчендайзинг". Написання реферату є важливою формою самостійної навчальної діяльності студентів 

Реферат зазвичай пишеться в процесі вивчення однієї із важливих навчальних проблем курсу. 

Мета реферату при цьому – показати, як осмислюється ця проблема. Є також додаткові цілі: формування 

навичок самостійної навчально-дослідної роботи, опанування методики аналізу, узагальнення, 

осмислення інформації та перевірка знань здобувачів освіти. Реалізація таких цілей втілюється в життя 

шляхом поступового вирішення таких завдань:  

- вивчення літератури з певного питання;  

- вивчення інформації, яка міститься в літературі або в Інтернет-ресурсах;  

- збирання та узагальнення матеріалу;  

- складання плану реферату;  

- написання реферату;  

- оформлення реферату.  

Ця форма письмової роботи базується на аналізі практичної діяльності та реферуванні 

літературних джерел з обраної тематики, призначена для поточного закріплення навчального матеріалу 

та контролю набутих знань і навичок.  

Виклад матеріалу в рефераті повинен мати практичну спрямованість та орієнтованість на аналіз 

практики, здобуття та систематизацію знань. При написанні реферату слід не лише опрацьовувати 

матеріал з обраної теми, але й, продемонструвавши творчий підхід, зробити спробу узагальнити 

отриманий досвід, визначити шляхи вирішення питань, що досліджується. В рефераті подається 

первинне осмислення й узагальнення певного обсягу інформації, яка накопичена вченими й викладена в 

літературі. 

Реферат з дисципліни "Мерчендайзинг" виконується на загальну тему "Мерчендайзингові підходи 

до розміщення і викладки товарів у магазинах" (на прикладі певної товарної групи чи категорії). 

Обсяг зібраних і систематизованих матеріалів повинен становити 10-12 друкованих 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). Доцільне 

доповнення текстового матеріалу ілюстраціями щодо прикладів розміщення, способів і методів 

викладки товарів, кольорового та світлового оформлення, наявності рекламно-інформаційних матеріалів 

тощо.   

Тематика рефератів 

№ з/п Товарна група/категорія № з/п Товарна група/категорія 

1 М'ясо та м'ясні вироби 16 Овочі та фрукти 

2 Ковбасні вироби та копченості 17 Рибні консерви 

3 Молоко і молочні вироби 18 Плодово-ягідні консерви 

4 Тверді сири 19 Тканини 

5 Риба та рибопродукти морожені 20 Взуття 

6 Кондитерські вироби 21 Одяг 

7 Макаронні вироби 22 Побутова техніка і електроніка 



 

8 Алкогольні напої 23 Іграшки і товари для дітей 

9 Пиво 24 Товари побутової хімії 

10 Безалкогольні напої 25 Галантерейні вироби 

11 Соки 26 Парфумерія і косметика 

12 Кондитерські вироби 27 Ювелірні вироби 

13 Хлібобулочні вироби 28 Господарські товари 

14 Бакалійні товари 29 Будівельні матеріали 

15 Смакові товари 30 Відео- і аудіопродукція 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Для проведення лекцій з дисципліни "Мерчендайзинг" потрібні ноутбук ASUS, мультимедійний 

проектор з програмним забезпеченням (текстовий редактор Word, табличний процесор MS Excel, 

програма створення і перегляду презентацій Power Point),  проекційний екран,  а для  проведення 

практичних занять – програмна платформа Moodle, персональне комп’ютерне обладнання з можливістю 

виходу в мережу Інтернет (Інтернет-браузер Internet Explorer або Google Chrome) та доступу до 

відповідного дистанційного курсу для виконання завдань на заняттях, завдань самостійної роботи, 

проходження тестування (поточний і підсумковий контроль). 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Божкова В. В. Мерчандайзинг : навч. посіб. / В. В. Божкова, Т. О. Бащук. — Суми: ВТД 

"Університетська книга", 2007. — 125 с.: 16 с. іл. 

2. Иванов Г. Г. Мерчандайзинг : учеб. пособие / Г. Г. Иванов, С. Б. Алексина. – М. : ИД Форум, 2019. – 

152 с. 

3. Мазаракі А. А. Мерчандайзинг : навч. посібник / А. А. Мазаракі, Н. Б. Ільченко. – К. : КНТЕУ, 2015. 

– 292 с.  

4. Канаян К. Мерчендайзинг / К. Канаян, Р. Канаян. — М.: РИП-холдинг, 2002. — 236 с. 

5. Мельник І. М. Мерчандайзинг : навч. посібник / І. М. Мельник, Ю. М. Хом’як. – К. : Знання, 2009. – 

309 с. 

6. Парамонова Т. Н. Мерчендайзинг : учеб. пособ. / Т. Н. Парамонова, И. А. Рамазанов. — М. : КноРус, 

2018. — 142 с. 

7. Тягунова Н. М. Мерчандайзинг : кредитно-модульний курс : навч. посібник / Н. М. Тягунова, В. В. 

Лісіца, Ю. В. Іванов. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 332 с.  

 

Допоміжна література 

8. Веллхофф А. Мерчендайзинг: эффективные инструменты и управление товарными категориями / 

А. Веллхофф, Ж.-Э. Массон; Пер. с франц. Н. Д. Бирюковой. — М.: Издательский дом Гребенникова, 

2004. – 280 с. 

9. Гузелевич Н. Фокусы мерчандайзнга. Эффективные "трюки" для торговцев и поставщиков / Н. 

Гузелевич. – СПб. : Питер, 2010. – 160 с.  

10. Канаян К. Проектирование магазинов и торговых центров / К. Канаян, Р. Канаян. – М. : Юнион-

Стандарт Консалтинг, 2008 г. – 416 с. 

11. Клочкова М. С. Мерчандайзинг : учеб.-практ. пособие / М. С. Клочкова, Е. Ю. Логинова, А. С. 

Якорева. – М. : Научная книга, 2010. – 268 с.  

12. Снегирева, В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям [Текст] : 

учебное пособие / В. Снегирева. - СПб. : Питер, 2007. - 416 с. 



 

13. Снегирева В. В. Книга мерчандайзера / В. В. Снегирева. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с. 

14. Сысоева С. В. Категорийный менеджмент: Курс управления ассортиментом в рознице / 

С. В. Сысоева, Е. А. Бузукова. – СПб.: Питер, 2018. – 400 с. 

15. Шалева О. І. Оцінювання ефективності заходів мерчандайзингу на підприємствах роздрібної торгівлі 

/ О. І. Шалева // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : 

матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів 

Львівського торговельно-економічного університету / [відп. за випуск проф. Семак Б. Б.]. - Львів : 

Вид-во Львіського торговельно-економічного університету, 2017. – С. 375-377.  

16. Шалева О. І. Технології мобільного зв'язку як засіб підвищення ефективності організації системи 

мерчандайзингу в роздрібній торгівлі / О. І. Шалева // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої 

торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції / [відповід. за 

вип.: проф. Семак Б. Б.] – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. – С. 171-172. 

17. Шалева О. І. Мерчандайзингові технології стимулювання імпульсних покупок у роздрібній торгівлі / О. І. 

Шалева // Підприємництво і торгівля : збірник наук. праць / [редакц. кол. Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. 

Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 23. – С. 

144-149. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

18. Електронна бібліотека ЛТЕУ. –– [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : www.dev.lac.lviv.ua/lib/. 

19. Львівська наукова бібліотека ім.Стефаника НАН України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://www.lsl.lviv.ua. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

20. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. 

21. Научная электронная библиотека eLIBRARY– [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/ 

22. Актуальні проблеми економіки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eco-

science.net/Arhive.html. 

23. Маркетинг і менеджмент інноваццій – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

24. Маркетинг і реклама – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

25. Маркетинг розничной торговли – [Электронный ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.grebennikoff.ru/product/5/ 

26. Підприємництво, господарство і право. – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : pgp-

journal.kiev.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 %. 

 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. 

 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 тестування чи контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

 

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 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну тему 1 бал 

- участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 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 0,5 бала 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 

за кожну правильну відповідь 0,5 

бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь 2 бали 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни, захист 

аналітичного звіту (оцінка залежить від 

повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, 

якості презентації і доповіді) 

максимум 13 балів 

Додаткова оцінка 

Участь у наукових конференціях, 

підготовка наукових публікацій, участь у  

Всеукраїнських конкурсах наукових 

студентських робіт за спеціальністю, 

виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 



 

Підсумковий 

контроль 

 (залік) 

Залік є недиференційованим та 

виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної 

дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено у 

таблиці 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

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 контролю знань студентів, для різних видів підсумкового 

контролю подані в таблицях. 

 

Для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума балів 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 СР 

10 10 10 10 10 10 10 10 7 13 100 

 

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 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
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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
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 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)  
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 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
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 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 неправильними, 

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
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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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