
 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни Брендинг 
Ступінь вищої освіти: бакалавр 
Галузь знань: 24  Сфера обслуговування 
Спеціальність: 241 “Готельно-ресторанна справа” 
Освітньо-професійна програма: “Готельно-ресторанна справа” 
Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=2807 
Рік навчання:  2020; Семестр: 5 
Дні занять:  
Консультації:  
Назва кафедри: маркетингу 
Мова викладання: українська 

Викладач  

Балук Надія Романівна, 

к.е.н., доцент 

 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача (ів): 
 

Контактна інформація 0972604685, notika2002@ukr.net 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Брендинг є дисципліною вибіркової складової навчального плану, яка сприяє 

підготовці фахівців з готельно-ресторанної справи. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички 
створення та управління товарними марками, брендами. 

Пререквізити: Теоретичні основи товарознавства, Маркетинг, Комунікаційні технології, Основи бізнесу 
Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають змогу отримувати 

індивідуальні консультації, виконання індивідуальних науково-дослідних завдання в межах СРС. 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 2,5 4,5 залік 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 14 

Самостійна робота 76 

Індивідуальні науково-дослідні завдання 20 год в межах СРС 

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

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
Набуття гнучкого мислення, відкритість до 
застосування знань у широкому діапазоні 
можливих місць роботи та повсякденному 
житті. 

Здатність управляти підприємством, приймати рішення у 
господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=2807


 

Здатність розробляти та реалізувати стратегічні й тактичні плани діяльності та розвитку закладів 

готельно-ресторанного господарства. 

 



 

 

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. Зміст та основні положення 
брендингу 
Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 2, 8, 15, 16 

Завдання для СРС: 
Аналоги бренду. Зв’язок брендингу і маркетингу. 

Феномен брендингу. Умови формування 

доіндустріального, індустріального та інформаційного 
етапів становлення брендингу. 

1-ий  2 лекція ЛК, ЕО 1 

1-ий  1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

3 

1-ий – 2-

ий 

 

 8 самостійна К, Р, НЗ 1 

Тема 2. Брендинг як сучасна філософія 

досягнення лідерських позицій товарів 
Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела:  2, 3, 8, 15, 16  

Завдання для СРС: 
Основні тенденції розвитку брендів. Міфи про бренди. 
Парасолькові бренди. Моделі і технології брендингу. 

Алгоритм брендингу. 

2-ий  2 лекція ЛК, ЕО 
1 

2-ий  1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

3 

2-ий – 3-

ий 

 8 самостійна К, Р, НЗ 1 

Тема 3. Правове забезпечення брендингу 
Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 2, 8, 15, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

Завдання для СРС: 
Підстави для охорони товарних знаків. Досвід 

європейських та інших країн у забезпеченні 

юридичного захисту товарних знаків. Варіанти 
підробок товарних знаків: текстові, дизайну, 

комплексні. 

3-ий  2 лекція ЛК, ЕО 2 

3-ий  1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

3-ий – 4-

ий 

 8 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 4. Об'єктивні умови розвитку 
брендингу, діагностика, дослідження бренду 
Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 2, 3, 8, 15, 16 

Завдання для СРС: 
Дослідження якісного боку явища (фокус групи, 

4-ий – 5-

ий 

 4 лекція ЛК, ЕО 2 

4-ий – 5-

ий 

 1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

4-ий – 6-

ий 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 



 

глибинні інтерв’ю, аналіз протоколу) і кількісного 
(опитування, аудит роздрібної торгівлі) та mix – 

методики (хол-тест, хоум-тест, містері-шопінг). 

Тредсеттинг. Тенденції розвитку брендів в соціальних 

мережах. 

Тема 5. Формування складових бренду 
Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 11, 15, 16 

Завдання для СРС: 
Умовні позначення у шрифтах. Смислове значення 
кольору, їх поєднання та процедура рішень з 

оптимізування кольорів товарного знаку. Особистість 

бренду, її підгрунтя та необхідність. Ревіталайзінг. 

6-ий  2 лекція ЛК, ЕО 2 

6-ий  1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

6-ий – 7-

ий 

 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 6. Архітектура бренду та розробка 
портфеля брендів  
Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 11, 15, 16 

Завдання для СРС: 
Канібалізм, утворення мега-брендів, втрата лідерства. 

Прийоми запобігання канібалізму. Проникнення на 

ринок, зростання і стабілізування (скорочення) ринку і 
відповідні до кожного з етапів стратегії. 

7-ий  2 лекція ЛК, ЕО 2 

7-ий  1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

7-ий – 8-

ий 
 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 7. Приватна торговельна марка 

Формування компетентностей: ЗК 2 
Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 9, 11, 15, 16 

Завдання для СРС: 
Ретроспектива ПТМ. Дослідження психології 

споживачів – об’єктивна передумова появи ПТМ. 

Особливості просування бренду, преваги ПТМ. 

Мерчандайзинг як власний інструмент ПТМ. 

8-ий  2 лекція ЛК, ЕО 2 

8-ий  1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

8-ий – 9-

ий 

 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 8. Концептуальні підходи до системи 
бренд-менеджменту  
Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 2, 8, 10, 15, 16 

Завдання для СРС: 
Систематизована модель бренд-менеджменту. 
Формування ефективної стратегії управління активами 

бренду. Основні вектори бренд-менеджменту. Боротьба 

за місце свідомості, «в голові споживача, збереження і 

9-ий – 

10-ий 

 

 4 лекція ЛК, ЕО 2 

9-ий – 

10-ий 

 

 1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

9-ий – 

11-ий 

 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 



 

поліпшення якості товару, збереження ідентичності 
бренду і постійний його розвиток. 

Тема 9. Розширення і розтягування бренду 

Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 9, 11, 15, 16 

Завдання для СРС: 
Недоліки, проблеми розширення бренду. Розмивання 

бренду, зниження життєздатності, підвищення витрат, 

послаблення притягування споживача.  Приклади 

невдалих розширень бренду. Концепція суббрендів. 
Вимоги до спільного брендингу. Оновлення бренду. 

11-ий  2 лекція ЛК, ЕО 2 

11-ий  1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

11-ий – 

12-ий 

 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 10. Марочний капітал, капітал бренду 

Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 
16 

Завдання для СРС: 
Проблеми оцінки брендів. Недостатнє сприйняття 

бренду, розрізнені доходи до оцінки бренду, труднощі 

використання світових методик оцінки брендів. 

Капіталізація брендів. Сила бренду. Оцінка вартості 
українських, іноземних, глобальних брендів. 

12-ий  2 лекція ЛК, ЕО 2 

12-ий  1 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

12-ий – 

13-ий 

 

 4 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 11. Інтегрований брендинг  
Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 16 

Завдання для СРС: 
Медіа-рілейшнз. Спеціальні заходи. Спонсорство і 

благодійність. Інтерактивна взаємодія і зворотній 

зв’язок. Створення ком’юніті через інтернет. Аудит 

бренду. 

13-ий  2 лекція ЛК, ЕО 2 

13-ий  2 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

13-ий – 

14-ий 

 

  самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 12. Лояльність споживачів - стратегічна 
мета брендингу  
Формування компетентностей: ЗК 2 

Результати навчання: ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 16 

Завдання для СРС: 
Програми забезпечення лояльності споживачів. 

Критерії класифікації, групування програм лояльності. 
Переключення на інш імарки. Особливості лояльності 

до бренду українських споживачів. Метод парних 

альтернатив. Кошик брендів. Доларометрія.  

14-ий – 

15-ий 

 

 4 лекція ЛК, ЕО 2 

14-ий – 

15-ий 

 

 2 практичне УО, Т, НД, СЗ 

 

4 

14-ий – 

16-ий 

 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 



 

*ЛК – лекція-візуалізація, ЕО – експрес-опитування, УО - усне опитування, НД – навчальна дискусія, СЗ – ситуаційне завдання, Т – тестування, НЗ – 
навчальне завдання, К – конспект, Р – реферат 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (в межах СРС) 

 
ІНДЗ №1. Розробка концепції бренду.  Розробити концепцію бренду за схемою:  

- Суть бренду – фраза, які об’єднує всі попередні рівні і потрібна для того, щоб донести до 
всіх, хто задіяний у процесі його розроблення основну ідею. Це не рекламне гасло, не опис функцій 
товару і не обіцянки. (Наприклад: «благородна постійність», «гармонійні стосунки», «друзі завжди 
виконують обіцянки», «магія дитинства», «душевна м’якість», «щире спілкування», «впевненість у 

собі», «можна покластися»).  
- Персоналізація – ким був би бренд, якби був людиною? (споживачі схильні наділяти товари 

людськими якостями, наприклад, якісна консервація, на думку українців, повинна володіти такими 
характеристиками: позитивний, добродійний, порядний, етичний, безгрішний). 

- Цінності – це вигоди, які набувають емоційного забарвлення, ABS в автомобілі дає змогу 
гальмувати без заносів і безпечніше подорожувати). 

- Вигоди – фізичні результати використання бренду, атрибути, інтерпретовані у свідомості 
споживача, наприклад, термо-кружка довго зберігає тепло).  

- Атрибути – факти, які мають відношення до бренду і можуть бути об’єктивно перевірені 
(інформація, зовнішній вигляд, і місце виробництва, для банку – вигляд відділення і їх кількість, 
міжнародні платіжні карти, набір банківських продуктів, навіть зовнішній вигляд працівників). 

 
ІНДЗ №2. Аналіз архітектури бренду. Проаналізувати на прикладах різні підходи до 

визначення рівнів архітектури (чи структури) бренду відових компаній 
1) П. Темпорала - шість рівнів архітектури марки: товарний брендинг, брендинг асортиментної 

групи, брендинг товарного сімейства, парасольковий бренд, комбінований брендинг, рекомендаційний 
брендинг.  

2) Ф. Ле Пла - три стратегічних моделі побудови структури бренду: товарна, комбінована та 
парасолькова, яка, на його думку, також включає і родинну (сімейну).  

3) Г. Решетнікова - чотири види стратегічних рішень щодо конфігурації марки: марка-товар, 
марка-лінія, зонтична марка, марка-гарантія.  

Представити у вигляді презентації приклади брендів відомих вітчизняних та зарубіжних компаній, 

які застосовують вищенаведені підходи. 
 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 
Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної 
роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Асланов Т. А. Отличайся! Личный бренд — оружие массового впечатления / Асланов Т. А. - 
СПб. : ПИТЕР, 2019. – 363 с. 

2. Бук Л.М. Товарний знак в маркетингу : навчальний посібник / Л.М. Бук. - Львів : видавництво 
Львівської комерційної академії, 2013. - 288 с. 

3. Васильев И. Практика создания товарных знаков / И. Васильев. – К. : Альпина Паблишер, 
2013. – 272 с. 

4.  Гобэ М. Эмоциональный брэндинг. Новая парадигма, соединяющая брэнды с людьми / М. 
Гобэ. – К. : Альпина Паблишер, 2015. – 440 с. 

5. Гречин Е. Ю. Создание брендов. Развитие и применение идей Эла Райса на российском 
рекламном рынке / Гречин Е. Ю. - СПб. : ПИТЕР, 2018. – 208 с. 

6. Дайер Д. Procter & Gamble. Путь к успеху: 165-летний опыт построения брендов / Дайер Д., 
Далзелл Ф., Олегарио Р. – К. : Альпина Паблишер, 2016. – 524 с. 

7. Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / К. Динни. – К. : Альпина 
Паблишер, 2013. – 336 с. 

8. Дэвид А. Аакер. Аакер о брендинге. 20 принципов достижения успеха / Д.Аакер. – К. : Альпина 
Паблишер, 2016. – 256 с. 

9. Кумар Н. Private labels. Новые конкуренты традиционных брендов / Н.Кумар. – К. : Альпина 
Паблишер, 2016. – 256 с. 

10. Мавричева А. Код публичности. Развитие личного бренда в эпоху Digital / Мавричева А. - СПб. 

: ПИТЕР, 2019. – 272 с. 
11. Трайндл А. Мастерство ритейл-брендинга / А. Трайндл. – К. : Альпина Паблишер, 2015. – 155 с. 



 

12. Траут Д. Большие бренды — большие проблемы / Траут Д. – СПб. : ПИТЕР, 2013. – 256 с. 
13. Шкляревский Ю. TRADEMARK как бренд-менеджеры делают это / Шкляревский Ю. – СПб. : 

ПИТЕР, 2016. – 368 с. 

14. Осовицкая Н. А. HR #digital #бренд #аналитика #маркетинг / Осовицкая Н. А. - – СПб. : ПИТЕР, 
2019. – 400 с. 

 

Допоміжна література 

15. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. // 

www.sips.gov.ua. 
16. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : монографія / 

Примак Т. О. – К. : Експерт, 2001. – 383 с. 
17. Ромат Е.В. Маркетинг : от этического к социально ответственному / Е.В. Ромат // Маркетинг и 

реклама. – 2014. - №40-47. 
18. Україна. Закон Про внесення змін до ЗУ “Про рекламу”: від 11 липня 2003 р. № 1121 – 1У // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 8. – С. 62-63. 

19. Україна. Закон Про охорону  прав  та  знаки  для товарів і  послуг:   від  23 грудня 1993 р. № 
3771-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – С. 36. 

20. Україна. Закон Про приєднання України до Договору про патентне право: від 22 листопада 
2002 р. № 245 // Голос України. – 2002. – 19 грудня. 

21. Україна. Закон Про рекламу: від 11 липня 2003 р. // Маркетинг и реклама. – 2003. - № 10. – С. 
27-34. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
22. Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету. Електронний режим доступу: 

http://virt.lac.lviv.ua. 
23. Електронна бібліотека Львівського торговельно-економічного університету. Електронний 

режим доступу: http://dev.lac.lviv.ua/lib. 
24. Електронні ресурси Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника НАН України. Електронний 

режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/e-resources.htm. 
25. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Електронний 

режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-resources. 
26. Електронний каталог Львівської обласної універсальної бібліотеки. Електронний режим 

доступу: http://lounb.ddns.net:4321/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe. 
27. Сервіс для пошуку наукових джерел Google Scholar. Електронний режим доступу: 

https://scholar.google.com.ua. 
28. Інтернет-портал “ProPR”: http://propr.com.ua/ru/newspr/ukraine. 
29. Інтернет-портал про маркетинг, рекламу і ПР: 

http://sostav.ua/section/advindustry/advcommunications/pr. 
30. Інтернет-портал про маркетинг, рекламу і ПР: http://www.proreklamu.com. 
31. Інтернет-портал про маркетинг, рекламу і ПР: http://reklamaster.com. 
32. Шопзона – все про бренди: http://www.shopzona.info/poleznoe/site-brand/site-brand.html. 
33. Інтернет-портал про брендинг: http://say-hi.me/obuchenie/iz-chego-sostoit-brending.html. 
34. Студія брендингу і дизайну: http://www.logomaster.com.ua/index.php?p=710. 
35. Веб-сайт Олександра Назайкіна: http://www.nazaykin.ru/index.htm. 

36. Інтернет-ресурс Bravebranding http://bravebranding.ua. 
 

Політика курсу  

 Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп; 

 Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики; 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни; 

 Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують 
навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни 

обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу; 

 Під час навчання не допустимо порушення академічної доброчесності. 

 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 %. 

https://www.piter.com/collection/author/product/A28%20231
https://www.piter.com/collection/author/product/A28%20231
http://dev/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
http://propr.com.ua/ru/newspr/ukraine
http://sostav.ua/section/advindustry/advcommunications/pr
http://reklamaster.com/
http://www.shopzona.info/poleznoe/site-brand/site-brand.html
http://say-hi.me/obuchenie/iz-chego-sostoit-brending.html
http://www.logomaster.com.ua/index.php?p=710
http://www.nazaykin.ru/index.htm


 

 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. 

 Списування під час контрольних робіт та екзаменів 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, виконання навчальних та індивідуальних завдань. 
 
Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

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 лекцію 1,5 бали 

- 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 

- 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 кожну презентацію максимум 10 

балів 

- 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 

- участь у діловій грі  за кожну участь 3 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

за кожне правильно виконане завдання 

– 5 балів. максимальна оцінка – 15 

балів 

Контрольна робота 2 

за кожне правильно виконане завдання 

– 5 балів. максимальна оцінка – 15 

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 

ПІДСУМКОВИ

Й КОНТРОЛЬ 

(залік, екзамен) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни 
Критерії оцінювання зазначено в 
останній таблиці 

Екзамен проводиться у у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач) 
 

Приклад можливого пояснення у силабусі 

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. 

Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення екзамену з метою 
контролю досягнення здобувачами оптимального рівня професійних компетентностей. 

При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість компонент є рівною, 
тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – розв’язок ситуаційних задач (усна компонента). 

 



 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що заліком  
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 



 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) відмінно 

82-89    (В) 
добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
задовільно 

60-63    (Е) 

35-59   (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

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 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Добре (С) 



 

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. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

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)  

 

Розробник (розробники) силабусу навчальної дисципліни    _______________________   

 ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      підпис                                                                                                                             ПІБ  

Гарант освітньої програми        _______________________   
 ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      підпис                                                                                                                             ПІБ  

Завідувач кафедри         _______________________   
 ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      підпис                                                                                                                             ПІБ  
 

Проєкт силабусу розглянуто на засіданні Комісії з якості інституту (факультету) _________________, протокол № ______ 
                                                                                                                                                                                                                 дата 
 

Силабус затверджено на засіданні кафедри маркетингу від ____________, протокол № ______ 



 

                                                                               назва кафедри                дата 

 


