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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: "Поведінка споживача" є дисципліною вибіркової складової навчального 

плану, яка сприяє підготовці фахівців з готельно-ресторанної справи.  

Дисципліна “Поведінка споживача” спрямована на формування у студентів теоретичних і 

практичних знань у сфері купівельної поведінки споживачів ринку, ефективного управління нею для 

досягнення бажаних комерційних цілей. Дана дисципліна дозволяє визначити та проаналізувати фактори 

внутрішнього та зовнішнього впливу на поведінку споживачів, можливостей їх впливу для спрямування 

поведінки споживачів у маркетинговій діяльності організації відповідно до поставленої мети, з метою 

набуття практичних навичок роботи зі споживачем і управління його поведінкою. 

Студент повинен  

– знати: зв’язок між маркетингом і поведінкою споживачів; напрямки діагностики поведінки 

споживачів; засоби активізації потреби, критерії оцінки товарів; складові процесу купівлі, оцінки після 

купівлі, звільнення від товару; ресурси і знання споживачів; відношення споживачів до товарів, їх 

мотивації; категорії особистості, цінностей та стилю життя; способи контактування зі споживачем, 

обробки ним інформації; зв’язок реклами і поведінки споживачів; складові впливу середовища на 

поведінку споживача; 

– вміти: використати матеріали вивчення поведінки споживачів у маркетинговій діяльності; 

змоделювати процес прийняття рішення покупцем про купівлю; оцінювати відібрані варіанти товарів; 

вибрати місця продажу, купівлі товару покупцем; застосувати пізнавальний ресурс, знання споживача; 

дослідити відношення, процес мотивації; вимірювати стилі життя; використати подразники привертання 

уваги споживача; використати рекламу для бажаного впливу на споживача;  

– мати навички: сформувати набір альтернатив з наявного асортименту товарів; визначити 

рейтинг товару, марки в наборі; виявити ступінь зацікавленості споживача у товарі; виміряти об’єктивні 

та суб’єктивні знання споживача про товар; оцінити відношення споживача до товару, марки за моделлю 

Фішбейна та методом ідеальної точки; визначити сегмент ринку за методом „VALS”. 

Пререквізити: "Маркетинг", "Захист прав споживачів", "Міжнародні стандарти індустрії 

гостинності" 

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

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, 

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 60 60 залік 

 



 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 36 

Практичні заняття 24 

Самостійна робота 60 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 20 год .в межах СРС 

 

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

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК 4. Здатність до формування світогляду, 

розуміння принципів розвитку природи, людини, 

суспільства. 

ЗК 9. Здатність розуміти та поважати 

представників інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції. 

ФК 2. Здатність застосовувати теоретичні засади, інструментарій і 

методологію дослідження процесів функціонування готельно-

ресторанного господарства. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН4. Володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно-ресторанного 

господарства. 

ПРН9. Здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції при спілкуванні з ними. 

 

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. Поведінка споживача в умовах 

економічного обміну  

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1-10, 12-15 

Завдання для СРС: Поняття, модель та 

необхідні умови обміну. Види обміну. 

Маркетинг відношень. Теорія 

справедливості. Особливості обміну на 

індустріальному та споживчому ринках. 

1-ий  2 лекція ЛК, ЕО 1 

2-ий  2 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

2 

1-ий – 

2-ий 

 

 4 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 2. Поняття, структура і сутність 

поведінки споживачів. 

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдання для СРС: Маркетинг і 

споживач. Посилення впливу споживачів. 

Вплив поведінки споживачів на державну 

та індивідуальну політику. 

3-ій  2 лекція ЛК, ЕО 1 

3-ій  2 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

5 

3-ій  4 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 3. Фактори зовнішнього впливу 

на поведінку споживачів 

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1-10, 12-15 

Завдання для СРС: Система 

4-5 ий  4 лекція ЛК, ЕО 1 

5-ий  2 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

2 

4-5 ий  6 самостійна К, Р, НЗ 3 



ситуаційних факторів. Вплив ситуації в 

процесі купівлі і використання товару. 

Несподівані ситуативні фактори впливу. 

Національна культура і особливості 

маркетингу. Особливості маркетингу в 

сегментах різних соціальних класів. 

Структурні зміни сім’ї і домашнього 

господарства. Вплив дітей на поведінку 

сім’ї. 

Тема 4. Фактори внутрішнього впливу 

на поведінку споживачів. 

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1-10, 12-15 

Завдання для СРС: Індивідуальність і 

програми маркетингу. Особисті цінності. 

Концепції стилю життя і способи його 

виміру. Система VALS. 

6-7-ий  4 лекція ЛК, ЕО 1 

7-ий  2 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

11 

6-7-ий  6 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 5. Процес прийняття рішень 

індивідуальним споживачем. 

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1-10, 12-15 

Завдання для СРС: Критерії вибору 

магазинів. Конкурентна боротьба між 

торговими зонами. Процес вибору 

магазину. 

8-9-ий  4 лекція ЛК, ЕО 1 

9-ий  4 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

19 

8-9-ий  6 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 6. Процес прийняття рішень 

індустріальним споживачем 

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1-10, 12-15 

Завдання для СРС: Основні види 

здійснення закупівель. Учасники процесу 

купівлі товарів виробничого призначення. 

Покупці організації та державні заклади. 

Основні види рішень, що приймаються 

покупцями – підприємствами. Модель 

поведінки покупців – підприємств. 

Фактори впливу на поведінку покупців – 

підприємств. 

10-11-

ий 

 4 лекція ЛК, ЕО 1 

11-ий  2 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

2 

10-11-

ий 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 7. Маркетингові інструменти 

впливу на поведінку споживачів 

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1-10, 12-15 

Завдання для СРС: Особистий продаж 

та змінні, що забезпечують продаж товарів. 

Стимулювання продажу. Методи прямого 

маркетингу. Забезпечення прихильності до 

марки. 

12-13-

ий 

 4 лекція ЛК, ЕО 1 

13-ий  2 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

2 

12-13-

ий 

 10 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 8. Поведінкова реакція покупців. 

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1-10, 12-15 

Завдання для СРС: Обробка покупцем 

рекламного звернення. Сприйняття 

кольору, шрифту, змісту та ідеї рекламного 

звернення. Сенсорна, коротко- та 

14-15-

ий 

 4 лекція ЛК, ЕО 1 

15-ий  4 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

13 

14-15-

ий 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 



довгострокова пам’ять. 

Тема 9. Кількісні дослідження 

поведінки споживачів. 

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1-10, 12-15 

Завдання для СРС: Схема 

маркетингового дослідження поведінки 

споживачів. Основні методи та підходи до 

вивчення поведінки споживачів. Загальна 

схема прикладного маркетингового 

дослідження споживчої поведінки. 

Характеристика кількісних методів 

дослідження. 

15-16-

ий 

 4 лекція ЛК, ЕО 1 

16-ий  2 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

2 

15-16-

ий 

 6 самостійна К, Р, НЗ 3 

Тема 10. Якісні дослідження 

поведінки споживачів. 

Формування компетентностей: ЗК 

4, ЗК 9, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 9. 

Рекомендовані джерела: 1-10, 12-15 

Завдання для СРС: Науковий фундамент 

дослідження поведінки споживачів. 

Спостереження як метод дослідження. 

Опитування та глибинне інтерв’ю.Поняття 

експерименту та його види. Фокус-групові 
дискусії 

17-18-

ий 

 4 лекція ЛК, ЕО 1 

17-ий  2 практичне УО, Т, НД, 

СЗ 

 

2 

17-18-

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 
ІНДЗ №1. Побудова асоціативної мережі. Опитайте студентів Вашої групи і побудуйте 

асоціативну мережу для визначених товарів та послуг. 

ІНДЗ №2. Вимір зацікавленості покупців за анкетою Зайчковської. За анкетою Зайчковської 

можна визначити ступінь зацікавленості  в обраному товарі (зацікавленість особисту та інших людей). 

Анкета Зайчковської являє собою перелік критеріїв, за якими необхідно виставити оцінку в балах. 

Розпочинати опитування необхідно з критеріїв в кінці анкети. 

Досліджуваним об’єктом може бути товар або послуга. 

Оцінка за перерахованими критеріями, яких є 20, виставляється у балах від 1 до 7. За критеріями, 

які позначені зірочкою (*), оцінку потрібно виставляти у зворотному порядку (від 7 до 1). 

Не всі критерії зацікавленості стосуються кожного окремого товару (послуги). Але оцінку в балах 

слід подати за всіма критеріями. 

Ступінь зацікавленості визначається перед купівлею товару (послуги), тобто опитування 

проводиться серед потенційних покупців. 

Ступінь зацікавленості у тому чи іншому товарі (послузі) визначається за сумою набраних балів у 

процесі виставляння оцінки потенційним покупцем. Отже, чим ближча ця сума балів до граничної (140), 

тим більшою є зацікавленість у даному товарі (послузі). 

У такий спосіб можна визначити ступінь зацікавленості однієї людини – потенційного покупця у 

товарі. Але для виробничого чи торгового підприємства думка, оцінка лише однієї особи буде 

недостатньою. Тому, щоб зробити висновок про доцільність включення досліджуваного товару в 

асортимент, необхідно опитати таку кількість осіб, за якою вибірка буде репрезентативною. Після цього 

за середньою арифметичною визначається загальний ступінь зацікавленості потенційних покупців в 

товарі (додані суми оцінок за кожною окремою анкетою необхідно поділити на кількість опитаних осіб 

(анкет)). Вважається, що сума балів 89,55 і більше свідчить про наявність зацікавленості у товарі.  

 

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. Алешина И.В. Поведение потребителей : учеб. пособие для вузов / И. В. Алешина. – М. : ФАИР – 

ПРЕСС, 2000. – 384 с. : ил. 

2. Блэкуэлл Д. Поведение потребителей / Роджер Д. Блэкуэлл, Пол У. Миниард, Джеймс Ф. Энджел ; 

[пер. с англ., под ред. Л.А.Волковой]. – [9-е изд.]. - СПб. : Питер, 2002. – 624 с. : ил. – (Серия "Теория 

и практика менеджмента"). 

3. Поведінка споживача [Текст] : навч. посіб. / Городняк І. В. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів 

: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. - 255 с. : 

4. Дубровин Н.А. Поведение потребителей: учеб.пособие/ Н.А.Дубровин.-2-е изд.-М.: Дашков и К, 

2009.- 280с. 

5. Ларіна Я.С. Поведінка споживача: навч. Посібник / Я.С. Ларіна, А. В. Рябчик; – К.: Академія, 2014. – 

224 с.. 

6. Окландер М. А. Поведінка споживача. [текст] : навч. посіб. / М. А. Оклан- дер, І. О. Жарська – К. : 

«Центр учбової літератури», 2014. – 208 с. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1654_14738472.pdf 

7. Энджел Д. Поведение потребителей / Д. Энджел. – СПб. : Питер Ком, 1999. –768 с.  

8. Зозулев А.В. Поведение потребителей. Киев: Знання, 2004. 364 с. 

9. Иванова, Р. Х. Поведение потребителей: учеб. Пособие. 2-е изд. – Х.: ИД ИНЖЭК, 2005. 304 с. 

10. Прокопенко О.В., Троян М. Ю. Поведінка споживачів: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. 
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Допоміжна література 

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник [для студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів] / С. С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2004. – 712 с. 

2. Дайан А. Академия рынка : Маркетинг / Дайан А., Букерель Ф. – М. : Экономика, 1993. – 572 с. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; [пер. с англ.; общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой]. – 

М. : Прогресс, 1990. – 736 с. 

4. Маркетинг для магістрів: навч.посіб./ за ред. С.М. Ілляшенка. - Суми: Університетська книга, 2008.- 

928с. 

5. Ольсевич Ю.Я. Психологические основы экономического поведения : монография / Ю.Я. Ольсевич. 

– М. : ИНФРА-М, 2012. – 412 с. 

6. Осентон Т. Новые технологии в маркетинге : золотой ключик к лояльности потребителей / Т. 

Осентон ; пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вільямс", 2003. – 304 с. : ил. 

7. Пидкасистый А.Г. Экономическое поведение потребителей : какая теория поможет прогнозировать 

спрос ? / А.Г. Пидкасистый. – М. : Российское педагогическое агентство, 1997. – 219 с. 

8. Поведение потребителя : Практич. пособие / [авт.-сост. Т.Н. Байбардина, Л.М. Титкова, Г.Н. 

Кожухова]. – Мн. : Новое знание, 2002. – 121 с. 

9. Потребитель в законе : Самоучитель разумного потребительского поведения. – М. : “ФИЛИНЬ”, 

1995. – 342 с. 

10. Россинская Г.М. Экономическое поведение потребителя: закономерности и особенности в условиях 

переходной экономики: Моногр./ АН республики Башкортостан. Отд-ние социальных и гуманит. 

наук.-Уфа: Гилем, 2007.-212с. 

11. Скибінський С.В. Маркетинг. Підручник Ч. 2. / С. В. Скибінський. – Львів : ЛА «Піраміда», 2009. – 

748 с. 

12. Соломон М.Р. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке / М.Р. Соломон ; 

[пер. с англ.]. – СПб. : Диа Софт, ЮП, 2003. – 777 с. 

13. Статт Д. Психология потребителя. – СПб: Питер, 2003. – 445с. 

14. Фокс Д.Дж. Как стать волшебником продаж. Правила привлечения и удержания клиентов / 

Джеффри Дж.Фокс.- М.: Альпина Бізнес Букс, 2008.- 175с. 

15. Юхневич И.Н. Поведение покупателей : учеб.пособие / И.Н. Юхневич. – Мн. : БГЭУ, 2003. – 171 с.  

 

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. Портал споживача URL: http: www.consumerinfo.org.ua/about 

8. Інтернет-портали: 

 http://marketing.vc 

- http://marketing.web-standart.net 

- http://www.4p.net.ua 

- http://www.business.ua 

- http://www.cfin.ru 

 http://www.marketcenter.ru 

- http://www.marketing.spb.ru 

 http://www.marketingmix.ru 

 http://www.marketing-ua.com 

 http://www.mediabusiness.com.ua 

 http://www.rynok.biz 

 http://www.stat.lviv.ua 

 http://www.ukr.biz.net 

 http://www.ukrbusiness.com.ua 

 http://www.umg.com.ua   

 http://www.ump.kiev.ua 

 http://www.itcg.com.ua 

 http://www.gfk usm.com.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 %. 

 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. 

http://dev/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
https://scholar.google.com.ua/
http://www.4p.net.ua/
http://www.business.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketcenter.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketingmix.ru/
http://www.marketing-ua.com/
http://www.mediabusiness.com.ua/
http://www.rynok.biz/
http://www.stat.lviv.ua/
http://www.ukr.biz.net/
http://www.ukrbusiness.com.ua/
http://www.umg.com.ua/
http://www.ump.kiev.ua/
http://www.itcg.com.ua/
http://www.gfk/


Таблиця 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 

Вид контролю Вид навчальної діяльності 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 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Залік виставляється за результатами поточного 

та рубіжного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

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

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 

6 9 6 15 23 6 6 17 6 6 100 

Т1, Т2 ... Т10 – теми занять. 
 

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 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань 

та дати правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні 

вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ 

розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні 

практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних 

завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що 

вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного 

використання викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений 

програмою дисципліни, та розуміє постанову стандартних 

практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. 

Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може 

вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, 

але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які 

може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0
-6

3
 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, 

володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З використанням 

основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань 

дисципліни. Виконання практичних (індивідуальних, 

контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових 

програми дисципліни 

Задовільно (Е) 

3
5
-5

9
 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи 

на те, що програму навчальної дисципліни студент виконав, 

працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в 

більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 

Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 Студент повністю не виконав вимог програми навчальної 

дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та завдання 

дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 

дисципліни (F)  

 
 



 


