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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Етика в рекламній та PR-діяльності” є дисципліною обов’язкової 

складової навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності. Студенти 
отримують теоретичні знання щодо сутності етики та особливостей її прояву в сучасній бізнес-практиці,  
а також практичні навички з її здійснення в рекламній та PR-діяльності. 

Пререквізити: Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни “Етика в рекламній та PR-
діяльності” студент повинен попередньо вивчити дисципліни «Вступ до спеціальності», «Історія 

реклами і PR», «Практична стилістика», «Культурологія», «Соціологія масової комунікації». 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять, самостійна робота 

студентів, виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. 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 екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 80 

    у т.ч. 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) 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 
застосування методів наукового пізнання.  
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, генерувати нові ідеї.  
ЗК5. Здатність застосовувати професійні 
знання у практичних ситуаціях, уміння 
виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 
приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК9. Здатність працювати в команді та 

ФК1. Здатність демонструвати розуміння сутності та змісту 
теорії реклами та PR і функціональних зв'язків між її 
складовими. 
ФК2. Здатність сприймати нову інформацію й 
інтерпретувати її в контексті вже засвоєної інформації. 
ФК3. Здатність критично аналізувати й узагальнювати 
положення предметної області сучасної реклами та PR. 
ФК4. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти реклами та PR. 

 



 

автономно, навички міжособистісної 
взаємодії. 
ЗК11. Здатність діяти соціально 
відповідально на основі етичних принципів, 
прагнення до збереження довкілля. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у 
сфері реклами та PR. 
ПРН9. Усвідомлювати ризиковий характер провадження рекламної та PR-діяльності, 
враховувати рівень невизначеності медійного середовища при прийнятті управлінських 
рішень. 
ПРН11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід до здійснення 
рекламних та PR-функцій організації. 
ПРН12. Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним. 
ПРН13. Проявляти вміння нести відповідальність за результати своєї діяльності, виявляти 
навички творчої, підприємницької та управлінської ініціативи. 
ПРН15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо, на основі етичних 
міркувань, поваги до різноманіття та між культурності. 
ПРН16. Підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 
 

 

Дидактична карта дисципліни 

 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план 

курсу 
Вид 

навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 

навчання 

Оціню-

вання 

роботи, 

бали 

Тиждень  

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

Тема 1. Сутність етики та її роль у 

суспільстві. 
Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК1, ФК2. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН9. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4-9, 13-18. 
Завдання для СРС: у “Методичні вказівки 
та завдання до практичних занять, СРС і 
тести для поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня зі 
спец. 061«Журналістика» (ОПП «Реклама 
в бізнесі»)” (далі – “Методичні вказівки”) 

1-ий  4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

2-ий  2 практич
не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

1-ий –  

2-ий 

 

 10 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 2. Особливості функціонування 

моралі як основи етики. 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК1, ФК2. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН11. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4-6, 9, 10, 

13, 14, 18, 19. 

Завдання для СРС: “Методичні вказівки” 

3-ій  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

4-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

3-ій –  

4-ий 

 8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 3. Поняття професійної етики в 
бізнес-практиці. 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ЗК3, ФК1, ФК3. 

Результати навчання: ПРН9, ПРН11. 

Рекомендовані джерела: 1-4, 8, 9, 11, 12, 

15, 17, 20. 

Завдання для СРС: “Методичні вказівки” 

5-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

6-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

5-ий – 

6-ий 

 8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 



 

Тема 4. Загальні принципи етики і норми 

моралі фахівця з реклами і зв’язків з 
громадськістю. 

Формування компетентностей: ЗК2, 

ЗК5, ЗК11, ФК1, ФК2. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН12. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4-6, 9, 10, 

13, 15, 18, 20. 

Завдання для СРС: “Методичні вказівки” 

7-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

8-ий  2 практич
не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

7-ий – 

8-ий 

 8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 5. Етичні принципи рекламної та PR-

діяльності в інформаційному суспільстві. 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК5, ФК1, ФК3. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 1-4, 6, 8-10, 11, 

12, 15, 17, 20. 

Завдання для СРС: “Методичні вказівки” 

9-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

10-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

9-ий – 
10-й 

 8 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 6. Професійні принципи і норми 

етики в рекламній та PR-діяльності. 
Формування компетентностей: ЗК2, 

ЗК5, ФК3, ФК4. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН15. 

Рекомендовані джерела: 1-3, 8, 9, 11, 12, 

15, 17, 20. 

Завдання для СРС: “Методичні вказівки” 

10-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

11-ий  2 практич
не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

10-ий – 

11-й 

 8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 7. Кодекси професійної етики в сфері 

PR-діяльності. 

Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК11, ФК2, ФК3, ФК4. 

Результати навчання: ПРН15, ПРН16. 

Рекомендовані джерела: 1-6, 9, 10, 13, 14, 

18, 19. 

Завдання для СРС: “Методичні вказівки” 

12-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

13-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

12-ий – 
13-й 

 10 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 8. Критерії етичності реклами: суть, 

принципи, шляхи забезпечення. 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК9, ЗК11, ФК1, ФК3, ФК4. 

Результати навчання: ПРН12, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 1-3, 6, 8, 9, 12, 15, 

18, 20. 

Завдання для СРС: “Методичні вказівки” 

14-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

15-ий – 
16-й 

 4 практич
не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

14-ий – 

16-й 

 10 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 9. Етико-психологічні стандарти і 

нормативні принципи поведінки в сфері 

реклами і PR. 

Формування компетентностей: ЗК1,  

ЗК5, ФК1, ФК4. 

Результати навчання: ПРН13, ПРН16. 

Рекомендовані джерела: 1-6, 9, 10, 13, 16, 

18, 19. 

Завдання для СРС: “Методичні вказівки” 

17-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

18-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

17-ий – 
18-й 

 10 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) має на меті поглибити, узагальнити і закріпити 

знання, які студенти отримують у процесі вивчення дисципліни “Етика в рекламній та PR-діяльності” та 
набути вмінь і навичок застосування цих знань у практичній діяльності.  

Упродовж семестру студенти виконують ІНДЗ згідно обраного варіанту тематики, визначеної для 
самостійного опрацювання в розрізі тем навчальної дисципліни (в межах годин самостійної роботи). До 

структури завдання необхідно включити зміст, вступ і висновки, а також список використаних джерел. 
При виконанні ІНДЗ доцільно наводити приклади з вітчизняної і закордонної практики рекламної 

та PR-діяльності підприємств, результати опрацювання рекомендованого списку літературних джерел та 
інформаційних ресурсів, із обов’язковим посиланням на їх використання. 

Індивідуальне завдання оформляються на одній сторінці стандартного аркуша паперу форматом А 
– 4 (210х297). При виконанні роботи на комп'ютері використовують 14 кегель шрифту і міжрядковий 
інтервал 1,5. Необхідно дотримуватись таких розмірів берегів: верхнє і нижнє – по 20 мм, праве – 30 мм, 
ліве – 10 мм. Обсяг ІНДЗ не має перевищувати 10 сторінок тексту. 

Оцінка якості виконання ІНДЗ проводиться при співбесіді зі студентом чи представленні ним 
результатів виконаного завдання на практичному занятті. Якісне та своєчасне виконання ІНДЗ 
оцінюється у межах до 10 балів. 

 
Орієнтовна тематика індивідуальних завдань 

1. Ґенеза етики: основні етапи становлення та розвитку в суспільстві. 
2. Природа, походження, сутність моралі як об’єкту етики. 

3. Загрози та наслідки порушення принципів моралі в рекламній та PR-діяльності. 
4. Походження поняття професійної етики, історія та контекст її виникнення. 
5. Значення професійної етики для сучасних фахівців з реклами і зв'язків із громадськістю. 
6. Професійні принципи у сфері реклами та зв'язків з громадськістю. 
7. Прикладні аспекти професійної етики в сучасній рекламній і PR-діяльності. 
8. Актуальні етичні проблеми у сфері реклами та зв'язків із громадськістю. 
9. Етичні кодекси професійної діяльності та професійних стандартів фахової поведінки 

рекламістів в Європі. 
10. Роль і напрями діяльності міжнародних професійних громадських організацій у формуванні 

системи рекламного саморегулювання.  
11. Характеристика системи рекламного регулювання в Україні. 
12. Професійні вітчизняні організації в галузі реклами та напрями їхньої діяльності.  
13. Етика зв'язків з громадськістю: формування та становлення в міжнародному контексті. 
14. Діяльність міжнародних професійних організацій у сфері зв'язків з громадськістю. 
15. Міжнародні етичні кодекси в галузі PR: спектр головних проблем та шляхи їхнього вирішення. 

16. Історія становлення та формування інституту зв’язків із громадськістю в Україні. 
17. Українська Асоціація зі PR (UAPR) та її внесок у формування вітчизняних професійних 

стандартів у сфері зв‘язків із громадськістю. 
18. Створення і напрями діяльності ВГО «Українська ліга зі зв’язків із громадськістю». 
19. Складові нормативно-правової база функціонування рекламних і PR-служб в Україні.  
20. Основні принципи та положення етичних кодексів у рекламній і PR-сферах України. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 
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. Бойчук І. В. Етика в рекламній та PR-діяльності : навчальний посібник / І. В. Бойчук, Н. Ф. Басій. – 
Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 204 с. 

2. Бойчук І. В. Етика в рекламній та PR-діяльності. Конспект лекцій з дисципліни для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності061 «Журналістика» (ОПП «Реклама в 
бізнесі»), для напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» та спец.075 
«Маркетинг» / І. В. Бойчук. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 79 с. 



 

3. Бойчук І. В. Етика в рекламній та PR-діяльності. Методичні вказівки та завдання до практичних 
занять, СРС і тести для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня зі спец.061«Журналістика» (ОПП «Реклама в бізнесі»), для напряму 

підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» та спец. 075 «Маркетинг» / І. В. Бойчук. 
– Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 60 с. 

4. Вознюк Н.М. Етика = Ethics : навч. посібник / Н.М. Вознюк; пер. з укр. Є.М. Люлько, О.А. 
Лященко; літ. ред. А.Д. Олійник; Мін-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т. – К. : ЦУЛ, 2008. – 
212 с.  

5. Етика та естетика : навч. посібник / [Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Мельник В.В., Ажажа М.А.]. – 
Львів : Магнолія 2006, 2009. – 312 с.  

6. Етика : навч. посібник/ [за ред. В.О. Лозового]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 224 с.  
7. Культурологія (культурологія, етика, естетика) : навч. посібник / Укоопспілка, Львів. комерційна 

академія [Тимченко О.П., Сислюк Я.Г., Козій І.В. та ін.; за заг. ред. О.П. Тимченка]. – Львів : Вид-во 
ЛКА, 2010. – 152 с. 

8. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин : навч. посібник / Ю.І. Палеха. – К. : Кондор, 2008. – 356 с.  
9. Савельєв В.П. Етика :  навч. посібник / В.П. Савельєв. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 244 с. – 

(Вища освіта в Україні).  

10. Юрій М.Ф. Етика :  підручник / М.Ф. Юрій. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Дакор, 2008. – 320 с.  
 

Допоміжна література 

11. Гах Й. Етика ділового спілкування : навч. посібник / Й. Гах ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т 
менеджменту та економіки «Галицька академія». – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 160 с. /ЛТЕУ  

12. Етика ділового спілкування : курс лекцій / [за ред. В.О. Лозового; М-во освіти і науки України]. – К. 
: Юрінком Інтер, 2007. – 223 с. /ЛТЕУ 

13. Етика та естетика : навч. посібник / [Львів. держ. ін.-т новітніх технологій та упр. ім. В. Чорновола; 

під заг. ред. Горбача О.Н.]. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 312 с.  
14. Етика та естетика : навч. посібник / [за ред. В.Л. Петрушенко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-

т «Львів. Політехніка»]. – Львів : Вид-во НУ «Львів. Політехніка», 2006. – 252 с.  
15. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посіб./ О.В. Кубрак. – [3-тє вид., 

стер.]. – К. : Княгиня Ольга; Суми : Унів. книга, 2005. – 222 с. /ЛТЕУ Малахов В. Етика : курс 
лекцій : навч. посібник / В. Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 384 с.  

16. Найдьонов І.М. Етика-естетика: дидактичний зміст : навч. посіб. / І.М. Найдьонов. – К. : Кондор, 

2011. – 550 с. /ЛТЕУ 
17. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса / Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. – М. : Дело, 2004. – 399 с. /ЛТЕУ 
18. Савельєв В.П. Етика :  короткий навчальний словник : терміни, поняття, персоналії / В.П. Савельєв; 

Мін-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 279 с.  
19. Тофтул М. Етика : навч. посібник / [М. Тофтул; ред. О.З. Лебедєва-Гулей]. – К. : Видавничий центр 

«Академія», 2005. – 414 с. 
20. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування :  навч. посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – [6-те вид., випр. і 

допов]. – К. : Знання, 2007. – 230 с. – (Серія «Вища освіта в ХХІ століття»). /ЛТЕУ 
 

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

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

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

режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/e-resources.htm. 

4. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Електронний режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-resources. 

5. Електронний каталог Львівської обласної універсальної бібліотеки. Електронний режим доступу: 
http://lounb.ddns.net:4321/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe. 

6. Сервіс для пошуку наукових джерел Google Scholar. Електронний режим доступу: 
https://scholar.google.com.ua. 

7. Рекламний український портал: http://www.rup.com.ua/ 

 

Політика курсу 
Курс передбачає як індивідуальну роботу, так і роботу у складі груп. 
Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

http://dev/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
https://scholar.google.com.ua/


 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. Якщо 
здобувач вищої освіти відсутній на заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні 
питання та завдання під час самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни, звітують про 

опанування навчального матеріалу під час консультації викладача. Також навчання може відбуватись у 
дистанційному режимі за погодженням із викладачем і презентацією виконаних завдань. 

Самостійна робота включає теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, 
які не ввійшли в загальний курс чи були розглянуті коротко, їх поглиблене вивчення за рекомендованою 
літературою, а також виконання практичних завдань і проходження поточного тестування. 

Під час роботи на заняттях не допустимо порушення академічної доброчесності: користування 
мобільними пристроями (крім он-лайн тестування); списування у ході контрольного опитування; плагіат 

при використанні інтернет ресурсів чи інших видів інформації без посилання на їхнє джерело. 
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений викладачем термін.  
Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 
Здобувачі вищої освіти, які впродовж семестру набрали 90-100, отримують відмінну 

екзаменаційну оцінку автоматично. 
 

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 Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - присутність на заняттях   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: 

 - присутність на заняттях  за кожне відвідування 0,5 бала 

 - доповідь з презентацією за 

тематикою самостійного вивчення 

дисципліни  

за кожну презентацію - до 5 балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

за кожну правильну відповідь 0,5 
бала 

 - участь у навчальній дискусії, 

обговоренні ситуаційного завдання, 

діловій грі   

до 2 балів 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольна робота 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

Контрольна робота 2 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

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 
Екзамен проводиться у формі 

тестування  
Критерії оцінювання зазначено в 

таблицях 

 
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. 

 

 



 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота 
ІНДЗ Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

Т1, Т2 …Т9 – теми занять 

 

 

Шкала оцінювання для екзамену, який проводиться у формі тестування  

Правильних 

відповідей, % 
51 52 53 54 - 55 56 - 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 - 68 69 -70 71 72 73 74 75 

Бал 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

 

Правильних 

відповідей, % 
76 77 - 79 80 81 82 83 84 85 86 87 - 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Бал 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

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 

 
Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до Положення про 

оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного університету. 

 
 

 
Розробник силабусу навчальної дисципліни  _______________________  _________________________ 
                                                                                                                                                                  підпис                                                 ПІБ 

Гарант освітньої програми   ______________________ __________________________ 
                                                                                                                                                                  підпис                                                 ПІБ 

Завідувач кафедри              ____________________   __________________________ 
                                                                                                                                                                  підпис                                                 ПІБ 
 

Проєкт силабусу розглянуто на засіданні Комісії з якості факультету МЕВ та ІТ ___, протокол № ___                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

а                                                                                                                                             дата 

 
 

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