
 

Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни   Менеджмент підприємств 

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

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/index.php?categoryid=549 

Рік навчання: 3; Семестр: 5 

Дні занять: вівторок, ІІ пара, ауд.210, корпус 2, вул. У. Самчука 

Консультації: понеділок  

Назва кафедри: менеджменту 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу  

Викладач 

к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту Кудла Назар Євгенович 

к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту Коцупей Володимир 

Михайлович 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 

http://kerivnyk.info/kydla 
http://kerivnyk.info/kocupej 

Контактна інформація e-mail: kudlan@ukr.net 
 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Менеджмент підприємств є дисципліною, обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців сфери 

надання готельно-ресторанних послуг. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з 

управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу. 

Пререквізити: Основи технології харчових виробництв, Технологія продукції ресторанного 

господарства, Маркетинг, Економіка підприємств сфери обслуговування, Ціни і ціноутворення 

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 

5 150 68 82 екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 34 

Практичні заняття 34 

Самостійна робота 68 

 

 

 

 



 

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

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

1. Обґрунтувати закономірності та 

принципи управління підприємством 

готельно-ресторанного господарства 

ЗК 1,  

1 Здатність визначати закономірності розвитку готельно-

ресторанного підприємства в ринкових умовах. ФК 1, 

ФК 14 

2. Визначати загальні функції 
менеджменту. ЗК 3 

2. Управляти персоналом підприємства з врахуванням 

особливостей праці у готельно-ресторанній сфері ФК 6, 

ФК 16 
3. Вміти згрупувати елементи 
зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства ЗК 2 

3 Оцінювати ефективність використання матеріально-

технічної бази готельно-ресторанного підприємства ФК 15 

4. Організовувати роботу персоналу з 
врахуванням послугового характеру 
праці. ЗК 10 

4. Визначати чинники забезпечення якості послуг 

готельно-ресторанного підприємства ФК 13 

5. Приймати обґрунтовані управлінські 
рішення. ЗК 7 

5 Проводити аналіз ефективності управлінської діяльності 

готельно-ресторанного підприємства ФК 7, ФК 15 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

 виявляти проблеми в управлінні підприємствами готельно-ресторанного господарства, 

приймати оптимальні управлінські рішення за умови ґрунтовного аналізу зовнішнього та 

внутрішнього середовища (ПРН 4, ПРН25); 

 забезпечувати розвиток персоналу як засобу підвищення конкурентоспроможності сервісних 

підприємств й регіонів, проводити оцінку персоналу (ПРН 7); 

 розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності 

управління готельно-ресторанних комплексів (ПРН28); 

 створювати комунікаційні механізми ефективного доведення інформації до кінцевого 

споживача за допомогою сучасних інструментів засобів масової інформації (ПРН 6); 

 виявляти потенційні загрози майнової, економічної, фізичної безпеки перебування клієнтів та 

роботи персоналу (ПРН10); 

 визначати рівень якості надання сервісних послуг й проводити оцінку якості з використанням 

сучасних методів (ПРН 16); 

 аналізувати ефективність діяльності підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності 

(ціни – витрати) (ПРН 11, ПРН 26) 

 

 



 

 

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. Готельно-ресторанні комплекси як 

об’єкт управління. 

Формування компетентностей:ЗК 3, ФК 14 

Результати навчання:ПРН 4, ПРН 12… 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 8 

Завдання для СРС: 

1.Особливості менеджменту туристично-

готельних підприємств 

1-ий 3.09.19  

(за тимчасовим 

розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

2-ий 10.09.19-  

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

1-ий – 2-

ий 

 

10.09.19- 2 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату) 

2 

Тема 2. Зовнішнє та внутрішнє середови-

ще діяльності підприємства. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 1, 

ФК 14 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 25 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5 

Завдання для СРС: 

2. Сучасні детермінанти менеджменту у 

сфері послуг 

2-ий 10.09.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 
1 

3-ий 17.09.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

3-ий 17.09.19- 5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 

Тема 2. Зовнішнє та внутрішнє середови-

ще діяльності підприємства (продовж). 

Формування компетентностей:ЗК 2, ФК 1, 

ФК 14 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 25 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5 

Завдання для СРС: 

3. Проектування організаційних структур 

управління в готелі/ресторані 

3-ий 17.09.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

4-ий 24.09.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

4-ий 24.09.19- 5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 

Тема 3. Управління людськими 

ресурсами в сфері готельно-ресторанного 

4-ий 24.09.19-  

(за розкладом) 

 

2 лекція Лекція-візуалізація, студентів 1 



 

бізнесу 

Формування компетентностей:ЗК 10, ФК 6, 

ФК 16 

Результати навчання:ПРН 7, 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5 

Завдання для СРС: 

4. Переваги і недоліки різних 

організаційно-правових форм діяльності 

господарських організацій 

5-ий 1.10.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

5-ий 1.10.19- 10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

3 

Тема 3. Управління людськими 

ресурсами в сфері готельно-ресторанного 

бізнесу (продовж) 

Формування компетентностей: ЗК 10, ФК 6, 

ФК 16 

Результати навчання: ПРН 7, 

Рекомендовані джерела:  1, 2, 3, 4, 5,8,11 

 

Завдання для СРС: 

5. Проблеми та особливості управління 

підприємствами малого бізнесу 

5-ий 1.10.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

6-ий 8.10.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

6-ий 8.10.19- 5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

3 

Тема 4. Система комунікацій в 

управлінні підприємств та управління 

відносин з клієнтами 

Формування компетентностей:ЗК 3, ФК 14 

Результати навчання:ПРН 6… 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,11 

Завдання для СРС: 

6. Управління підприємством у ринкових 

умовах 

6-ий 8.10.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

7-ий 15.10.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

7-ий 15.10.19- 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 

Тема 4. Система комунікацій в 

управлінні підприємств та управління 

відносин з клієнтами (продовж) 

Формування компетентностей: ЗК 3, ФК 14 

Результати навчання:ПРН 6… 

6-ий 15.10.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

7-ий 22.10.18- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

 

2 



 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,11 

Завдання для СРС: 

7. Основні етапи створення нового 

продукту (послуги) на підприємствах 

туристичної індустрії 

7-ий 22.10.19- 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 

Тема 5. Управління безпекою 

підприємствах сфери обслуговування 

Формування компетентностей:ЗК 7, ФК 1 

Результати навчання:ПРН 10… 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,11 

Завдання для СРС: 

8. Інноваційна діяльність на 

підприємствах сфери готельно-

ресторанних послуг 

7-ий 22.10.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

8-ий 29.10.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

8-ий 29.10.19- 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

2 

Тема 6. Управління матеріально-

технічною базою підприємств готельно-

ресторанного бізнесу 

Формування компетентностей:ЗК 1, ФК 15 

Результати навчання:ПРН 28 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 5, 7, 10 

Завдання для СРС: 

9. Особливості формування 

інвестиційного проекту на підприємствах 

сфери готельно-ресторанних послуг 

9-ий 29.10.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, студентів 1 

10-ий 5.11.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

10-ий 5.11.19- 5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

2 

Тема 7. Управління і проектування 

якості надання готельно-ресторанних 

послуг 

Формування компетентностей: ЗК 10,ФК 13 

Результати навчання: ПРН 16 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6, 7, 13 

Завдання для СРС: 

10. Управління ризиками в сфері 

обслуговування туристів у готельно-

ресторанних комплексах 

 

10-ий 5.11.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

11-ий 12.11.18- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

11-ий 12.11.19- 3 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 



 

Тема 7. Управління і проектування 

якості надання готельно-ресторанних 

послуг (продовження) 

Формування компетентностей: ЗК 10,ФК 13 

Результати навчання: ПРН 16 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6, 7, 13 

Завдання для СРС: 

10. Управління ризиками в сфері 

обслуговування туристів у готельно-

ресторанних комплексах (продовження) 

11-ий 12.11.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

12-ий 19.11.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

12-ий 19.11.19- 2 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 

Тема 7. Управління і проектування 

якості надання готельно-ресторанних 

послуг (продовження) 

Формування компетентностей: ЗК 10,ФК 13 

Результати навчання:ПРН 16 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6, 7, 13 

Завдання для СРС: 

11. Способи управління конфліктними 

ситуаціями в системі менеджменту 

підприємства 

12-ий 19.11.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

13-ий 26.11.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

13-ий 26.11.19- 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 

Тема 8. Управління конкурентоспромож-

ністю підприємств сфери обслуговування 

в сучасних умовах 

Формування компетентностей:ЗК 7, ФК 7 

Результати навчання:ПРН 10 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 5, 7, 8 

 

Завдання для СРС: 

12. Використання логістики в управлінні 

підприємств готельно-ресторанної сфери 

13-ий 26.11.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

14-ий 3.12.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

14-ий 3.12.19- 2 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 

Тема 8. Управління конкурентоспромож-

ністю підприємств сфери обслуговування 

в сучасних умовах (продовж) 

Формування компетентностей:ЗК 7, ФК 7 

Результати навчання:ПРН 10 

13-ий 3.12.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

14-ий 10.12.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 



 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 5, 7, 8 

 

Завдання для СРС: 

12. Використання логістики в управлінні 

підприємств готельно-ресторанної сфери 

14-ий 10.12.19- 3 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 

Тема 9. Ефективність управлінської 

діяльності підприємства готельно-

ресторанного бізнесу 

Формування компетентностей:ЗК 7, ФК 7, 

ФК 15 

Результати навчання:ПРН 11, ПРН 26 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 5, 6, 8,11,20 

 

Завдання для СРС: 

13. Сучасні способи управління 

підприємствами готельно-ресторанного 

бізнесу 

14-ий 10.12.18-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

15-ий 17.12.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

15-ий 17.12.19- 8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 

Тема 9. Ефективність управлінської 

діяльності підприємства готельно-

ресторанного бізнесу (продовження) 

Формування компетентностей:ЗК 7, ФК 7, 

ФК 15 

Результати навчання:ПРН 11, ПРН 26 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11,20 

 

Завдання для СРС: 

13. Сучасні способи управління 

підприємствами готельно-ресторанного 

бізнесу 

14-ий 17.11.19-  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація студентів 1 

15-ий 24.12.19- 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

15-ий 24.12.19- 8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

вирішення завдань) 

1 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

Не передбачено 

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. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н.Є. Кудла. – К. : Знання, 

2012. – 343 с. 

2. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, Ю.О. Карягін, Х.Й. 

Роглєв та ін.; під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. –319 с. 

3. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент : навч. посіб. / Л.І. НечаюкЛ.І., Нечаюк 

Н.О. – К. : Центр учбов. Літ. – 2009. – 344 с. 

4. Скрипко Т.О. Менеджмент готельно-ресторанного господарства / Т.О. Скрипко, О.О. Ланда. 

– Львів: вид-во ЛКА, 2012. – 300 с. 

5. Сахно Є.Ю. Менеджмент сервісу: теорія і практика : навч. посіб. /Є.Ю. Сахно. - Центр 

учбової літератури, 2017. – 328 с. 

6. Моргулець О.Б. Менеджмент сфери послуг : навч. посіб. / О.Б. Моргулецю – К. : Центр учб. 

л-ри, 2012. – 384 с.  

Допоміжна література 

7. Кудла Н.Є. Управління якістю в туризмі : підручник /Н.Є. Кудла. – К. : Центр учбової 

літератури, 2015. – 328 с. 

8. Лупак Р.Л.. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / Р.Л. Лупак, Т.Г. 

Васильців – Л. : Вид-во ЛКА, 2016. – 484 с. 

9. Маркова С.В. Управління персоналом : навч. метод. Посіб / С.В. Маркова, О.М. Олійник. – 

Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 80 с. 

10. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму : підручник / В.К. Кіптенко. – К. : Знання, 2010. – 373 с. 

11. Мальська М.П. Управління сферою готельного господарства : теорія та практика : 

підручник /М.П. Мальська, В.П. Кізима, І.З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 

336 с.  

12. Петруня Ю.Є. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб./ Ю.Є. Петруня. -: Центр 

учбової літератури, 2017. – 216 с.  

13. Топольник В.Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному 

господарстві : навч. посіб./ В.Г. Топольник. – К. : «Магнолія 2006», 2012. – 328 с. 

14. Яцун Л.М. Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб / Л.М. Яцун [та ін..]; 

ХДУХТ. – Х., 2017. – 486 с. 

15. Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie / pod red. B.Filipiak, A. Panasiuka. – Warszawa : 

Wydawnictwo naukowe PWN, 2008 – 407 s. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

16. Моргулець О.Б Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. – 2012 

http://cul.com.ua/preview/management%20u%20sferi%20posl_Morgulez.pdf 

17. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет України із статистики 

18. www.management.com.ua – Інтернет-портал для управлінців 

19. www.12manage.com – Інтернет-портал з проблем менеджменту 

20. Інтернет портал для управлінців. –[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.management.com.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. 

http://cul.com.ua/preview/management%20u%20sferi%20posl_Morgulez.pdf


 

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 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

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

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати 

джерело, використане під час виконання завдання. 

 Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

 У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 Списування під час 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: 
Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Вид контролю Вид навчальноїдіяльності 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 1 бал 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 
- 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 5 балів 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 
за кожну правильну відповідь 1 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 
за кожне правильно виконане завдання – 

5 балів. максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 2 
за кожне правильно виконане завдання – 

5 балів. максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

10 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Екзамен проводиться у у комбінованій формі 

(тестування, відповіді на питання  та розв’язок 

ситуаційних задач) 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

 



 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 А 
100 

8 8 14 8 8 8 14 14 8 10 

Т1, Т2…, Т9 – теми занять. А – Активність студента 

 



 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 
Сума 

Правильнихві
дповідей, % 

0- 50 51- 52 53 -54 55- 57 58-60 61-63 64-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язокситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана невірно; 

відповідь необґрунтована та 

алогічною 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі, присутні 

помилки при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване і в 

окремих аспектах алогічне 

Порушено алго-ритм 

розв’язку задачі або присутні 

помилки при розрахунках, 

від-сутні висновки; 

обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване або в 

окремих аспектах 

алогічне 

Відповідь недостатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі  

вір-ний, однак допущені 

помилки при розра-хунках 

Відповідь достатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі вір-

ний, однак допущені помилки 

при розра-хунках 

Відповідь містить послідов-

ний та аргументо-ваний 

розв’язок; розрахунки вірні, 

обґрунтований висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 

 

 

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) 



 
 


