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ВСТУП 

 

Ефективна підготовка фахівців з маркетингу вимагає вивчення ними такої 

дисципліни, як маркетинговий аналіз. В практичній діяльності підприємств 

його проведення є основою виявлення маркетингових резервів, використання 

яких дозволить фірмам зміцнити свої ринкові позиції, покращити 

обслуговування споживачів, розробляти стратегічні заходи. 

Тому можна стверджувати, що маркетинговий аналіз – це та база, яка 

забезпечує в подальшому обґрунтованість дій підприємства в ринковій стихії. 

З іншого боку необхідно констатувати, що можливості належного 

вивчення цієї навчальної дисципліни обмежуються недостатньою наявністю 

навчальної літератури з маркетингового аналізу, виданої на теренах України.  

Крім цього, у наукових статтях, що друкуються у виданих посібниках, 

висвітлення питань з даної навчальної дисципліни не носить комплексного 

характеру. Це стосується в певній мірі маркетингового аналізу 

мікросередовища фірми, ризиків у маркетинговій діяльності, інформаційного 

забезпечення тощо. 

Такий стан негативно відображається на підготовці кадрів з маркетингу, а 

тим більше і на результатах маркетингової діяльності підприємства. 

Фахівці інших економічних профілів вивчають таку навчальну 

дисципліну як аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, бо без 

знання цієї навчальної дисципліни  проблематичним є можливість виконання 

ними своїх функціональних обов’язків. 

В аналогічній мірі маркетинговий аналіз потрібен працівникам 

маркетингових служб фірм.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинговий аналіз» є 

виклад принципів, завдань і функцій управління маркетинговою діяльністю 

підприємства, здійснення аналізу, розгляд алгоритмів, стратегій та політик 

організація, планування, реалізації та контролю цих процесів. 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес аналізу, 

планування, реалізації та контролю за здійсненням заходів, спрямованих на 

встановлення та підтримування взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для 

досягнення певних цілей організації (у бізнесі насамперед − отримання 

запланованого рівня прибутку).  

Навчальна дисципліна «Маркетинговий аналіз» вивчається у 

безпосередньому зв’язку з  основними  методологічними  й  організаційно-

економічними  положеннями  теорії  маркетингу, менеджменту, макро- і 

мікроекономіки, а  також  з  іншими  навчальними дисциплінами, важливими 

для підготовки  фахівців  з  маркетингу.  

Завдання навчального курсу – з’ясування сутності маркетингового 

аналізу та його відмінностей від інших споріднених навчальних курсів; 

освоєння прийомів здійснення маркетингового аналізу; оволодіння методами 

проведення маркетингового аналізу за конкретними його напрямами; виявлення 

резервів маркетингової діяльності, в першу чергу, в розрізі елементів 

комплексу маркетингу; вміння розробляти заходи з удосконалення маркетингу 

на підприємстві за результатами проведеного аналізу; набуття навичок 

складання звітів за підсумками здійснення зазначеного аналізу.                     

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  

− функціонування і розвиток підприємства (організації) у конкурентному 

середовищі; 

− гармонізацію інтересів споживачів і продуцентів товарів (послуг); 

− створення (залучення) споживчих цінностей; 

− методику здійснення аналізу маркетингових програм; 

− адекватні визначення (передбаченим) потребам цільових ринків; 

   уміти: 

− проводити аналіз маркетингової діяльності; 

− аналізувати результати маркетингової діяльності; 

− здійснювати  комплексну та цілеспрямовану товарну політику; 
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− системно оцінювати адекватність головних показників споживчої цінності  

товарів (послуг) ринковим вимогам; 

− вивчати й впливати на поведінку споживачів товарів (послуг); 

− здійснювати сегментування ринку та вибір цільових ринків за різноманітними 

критеріями; 

− визначати вимоги споживачів до якісних характеристик  товарів та послуг, 

формувати споживчий попит, прогнозувати обсяги продаж; 

− готувати пропозиції щодо формування товарного асортименту; 

− здійснювати пошук та розроблення ідей нових товарів; 

− розроблювати концепції та рекомендації з організації виробництва нових 

товарів; 

− визначати стратегії розвитку товарних марок та упаковок; 

− створити систему контролю маркетингової діяльності підприємства. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНІ 

 

№ 
пор. 

Тема Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість 
год. 

(лекції) 

СРС  
К-ть 
год. 

Кількість 
год. 

(лекції) 

СРС  
К-ть 
год. 

Змістовий модуль 1 Теоретичні засади маркетингового аналізу 
1 Сутність та організація 

маркетингового аналізу 
2 7 1 10 

2 Інформаційне та методичне 
забезпечення маркетингового 
аналізу 

2 7 – 10 

3 Маркетинговий  аналіз 
мікросередовища  підприємства 

2 8 1 11 

4 Покупці  як  предмет 
маркетингового аналізу 

2 8 1 11 

5 Сутність і значення SWOT-
аналізу 

2 8 1 11 

 Разом за змістовим модулем 1 10 38 4 53 
Змістовий модуль 2 Аналіз елементів маркетингу-мікс  

(комплексу маркетингу) 
6 Маркетинговий аналіз товарної 

політики підприємства 
2 8 1 10 

7 Маркетинговий аналіз цінової 
політики підприємства 

2 8 1 10 

8 Маркетинговий аналіз величини 
продажу 

2 8 – 11 

9 Аналіз   маркетингових 
комунікацій  підприємства 

2 8 1 11 

10 Аналіз маркетингових ризиків 2 7 1 11 
 Разом за змістовим модулем 2 10 40 4 53 
 Семестровий контроль – диф. 

залік  
– 2 – 2 

 Усього: 20 80 8 108 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Сутність та організація маркетингового аналізу 

1. Класифікація резервів у маркетинговій діяльності підприємств.  

2. Послідовність етапів розкриття сутності маркетингового аналізу.  

3. Складові елементи предмету маркетингового аналізу.  

4. Класифікація маркетингового аналізу.  

Питання для самоперевірки 

1. Що є засадою управління маркетинговою діяльністю на підприємстві? 

2. Що є цільовою орієнтацією в маркетинговому аналізі? 

3. У чому полягають основні завдання маркетингового аналізу? 

4. Охарактеризуйте маркетингові резерви, які розрізняють за способом 

виявлення. 

5. Якими є основні засади маркетингового аналізу, їх характеристика? 

6. Охарактеризуйте основні етапи розкриття сутності маркетингового 

аналізу 

7. Охарактеризуйте види маркетингового аналізу за способом 

вимірювання. 

Література: [1, с. 12–25; 2, с. 9–35; 5, с. 14–55; 6, с. 18–44; 10, с. 290]. 

 

Тема 2 Інформаційне та методичне забезпечення маркетингового 

аналізу 

1. Вимоги до інформації, що використовується в процесі маркетингового 

аналізу.  

2. Класифікація видів інформації для проведення маркетингового аналізу. 

3. Етапність проведення маркетингового аналізу.  

4. Класифікація прийомів маркетингового аналізу. 

Питання для самоперевірки 

1. Який етап є наступним за етапом визначення прийомів аналізу при 

проведенні маркетингового аналізу? 
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2. Які розрізняють види інформації. 

3. Що є предметом маркетингового аналізу? 

4. Який прийом використовується для підсумкової оцінки маркетингової 

діяльності та чинників макросередовища і служить для коригування цілей, 

стратегій та маркетингових заходів в умовах швидкозмінюваного зовнішнього 

середовища. 

5. Охарактеризуйте аналітичну частину звіту про проведення 

маркетингового аналізу. 

Література: [1, с. 59–80; 3, с. 85–97; 4, с. 72–95, 7, с. 65–81; 15, с. 120]. 

 

Тема 3 Маркетинговий аналіз мікросередовища підприємства 

1. Склад чинників мікросередовища фірми.  

2. Маркетинговий аналіз важливості постачальників у поставці 

загального обсягу матеріальних ресурсів.  

3. Аналіз виконання постачальниками договірних зобов’язань. 

4. Шкала оцінювання конкурентоздатності постачальників.  

5. Види конкурентних груп залежно від ролі підприємств в їх 

конкурентній боротьбі. 

6. Ідентифікація пріоритетних клієнтів фірми. 

7. Аналіз контактних аудиторій. 

Питання для самоперевірки 

1. Які чинники та сили відносять до зовнішнього мікросередовища 

фірми? 

2. До яких представників  мікросередовища фірми належать 

дистриб’ютори, джобери, комісіонери, торгові агенти, консигнатори? 

3. Охарактеризуйте фірми, для яких у конкурентній боротьбі є 

характерним надання переваги стратегії збереження своєї ринкової частки та, 

коли це можливо. 

4. У чому полягає суть чиннику конкурентоспроможності товару? 
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5. Як називають покупців, обсяг закупівлі товарів (в розрахунку на 

одного клієнта – юридичну особу) і рівень рентабельності яких перевищують 

середні показники по підприємству? 

6. Що може виступати джерелом інформації для проведення аналізу 

контактних аудиторій?  

Література: [1, с. 88–99; 8, с. 86–107; 11, с. 90; 15, с. 166]. 

 

Тема 4 Покупці як предмет маркетингового аналізу 

1. Розроблення стратегії щодо залучення покупців. 

2. Ідентифікація покупцівв. 

3. Формування програми співпраці з покупцями. 

 

 Питання для самоперевірки 

1. Що виступає засадою виявлення існуючих потреб покупців, 

передбачення тенденцій, спричинених змінами в зовнішньому середовищі? 

2. Охарактеризуйте етапи процесу прийняття відповідними особами 

рішення про купівлю та її здійснення. 

3. Що дає змогу зрозуміти яку саме стратегію слід застосовувати для 

залучення покупців? 

2. Яку користь приносить аналіз вартості контактів з клієнтом для 

підприємства за тривалий період? 

3. Перерахуйте показники, що відображають кількість постійних клієнтів 

підприємства. 

 Література: [1, с. 187–194; 2, с. 177–204; 3, с. 188–197; 7, с. 155–168; 20, 

с. 186]. 

 

Тема 5 Сутність і значення SWOT-аналізу 

1. Аналіз шансів і загроз, сильних і слабких сторін. 

2. Пошук сильних і слабких сторін. 

3. Аналіз середовища підприємства. 
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4. Визначити витрати для отримання очікуваних результатів при 

конкретних конфігураціях маркетингу-мікс та створити оптимальну для часу і 

ринку структуру маркетингу-мікс. 

 Питання для самоперевірки 

1. До якого методу групувань можна віднести SWOT-аналіз? 

2. Охарактеризуйте елементи для ідентифікації сильних і слабких сторін 

підприємства? 

3. За результатами SWOT-аналізу товарів, який результат отримує фірми? 

 Література: [1, с. 205–290; 2, с. 198–284; 4, с. 157–953; 7, с. 139–144; 8, 

с. 283]. 

 

Тема 6 Маркетинговий аналіз товарної політики підприємства 

1. Основні завдання, що стоять перед аналізом товарної політики.  

2. Маркетинговий аналіз структурних елементів товару.  

3. Показники для аналізу економічної результативності товару.  

4. Розуміння якості товару виробником і споживачем.  

5. Показники оцінки лояльності клієнтів до торгової марки.  

6. Маркетингові рішення на основі результатів аналізу життєвого циклу 

товару.  

Питання для самоперевірки 

1. Як називається показник відношення різниці між ціною одиниці товару 

і змінними витратами в розрахунку на одиницю товару до ціни одиниці товару? 

2. Який із методів аналізу товару первинно передбачав оцінювання 

споживачами товару з погляду придатності для задоволення їхніх потреб? 

3. Наведіть приклади багатомірних шкал, що не базуються на атрибутах. 

4. Який із методів аналізу товарного портфеля підприємства передбачає 

поділ товарів за ступенем однорідності аналізованих параметрів? 

5. Які три основні параметри використовують при аналізі асортименту за 

методом «Маркон»? 

6. Охарактеризуйте групи товарів у матриці BCG. 
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7. Яка категорія асортименту у матриці Дібба-Сімкіна є для підприємства 

найціннішою, товари якої можуть служити еталонами при виборі нового товару 

для включення в асортимент? 

8. Як розраховується коефіцієнт оновлення продукції? 

         Література: [1, с. 254–296; 2, с. 154–196; 4, с. 123–155; 9, с. 214–222]. 

 

Тема 7 Маркетинговий аналіз цінової політики підприємства 

1. Джерела інформації для проведення маркетингового аналізу цінової 

політики підприємства.  

2. Напрями маркетингового аналізу цінової політики підприємства. 

3. Класифікація маркетингових цінових стратегій. 

4. Склад чинників впливу на величину цін. 

5. Співвідношення цін та основних показників маркетингової діяльності 

фірми. 

6. Результати маркетингового аналізу фінансової політики з позицій 

ціноутворення. 

7. Етапи маркетингового аналізу цін з позицій посередників. 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні завдання етапів маркетингового аналізу цінової політики? 

2. До якої групи цінових стратегій належить стратегія збереження рівня 

цін? 

3. Про який вид попиту йде мова, якщо підвищення цін до певної міри не 

призводить до зменшення попиту? 

4. На основі, яких чинників визначається вплив на величину цін? 

5. Охарактеризуйте вид ринку, який складається із значної кількості 

продавців і покупців товарів, які можуть продаватися за неоднаковими цінами 

за рахунок пропонування споживачам різних варіантів виробів. 

6. Які існують основні інструменти фінансової політики в контексті 

ціноутворення? 

Література: [3, с. 211–224; 7, с. 101–212; 12, с. 236–254; 14, с. 140]. 
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Тема 8 Маркетинговий аналіз величини продажу 

1. Критерії вибору збутового каналу.  

2. Аналіз рівня рентабельності різних каналів розподілу.  

3. Переваги та недоліки різних систем розподілу.  

4. Типові причини та шляхи усунення конфліктів між учасниками 

маркетингових систем розподілу.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте етапи рекомендованої послідовності проведення 

маркетингового аналізу величини продажу. 

2. У чому полягає значимість певних рівнів каналів продажу для 

підприємства? 

3. Як називається показник, що розраховується як відношення кількості 

магазинів певного типу, в яких продаються товари фірми, до загальної кількості 

магазинів певного типу? 

4. Як називається показник, що показує відношення обсягу продажу 

посередником товарів певного підприємства до загального обсягу продажу 

відповідного посередника? 

Література: [4, с. 165–238; 14, с. 156–169; 15, с. 176]. 

 

Тема 9 Аналіз маркетингових комунікацій підприємства 

1. Предмет аналізу маркетингових комунікацій та інформація для його 

проведення.  

2. Цілі маркетингу та комунікативної діяльності підприємства.  

3. Значення інструментів маркетингових комунікацій при просуванні 

споживчих товарів і товарів виробничого призначення.  

4. Виконання цілей та бюджету маркетингових комунікацій.  

5. Ієрархія результатів щодо залучення нових клієнтів.  

6. Вплив комунікативних заходів на обсяги продажу.  

7. Вплив маркетингових комунікацій на семантичний профіль іміджу 

підприємства.  
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Питання для самоперевірки 

1. Хто належить до цільової аудиторії маркетингових комунікацій? 

2. Які методичні підходи дозволяють визначити відповідність цілей 

комунікацій актуальним вимогам ринку? 

3. Які  інструменти маркетингових комунікацій є найбільш придатнішими 

для товарів виробничо-технічного призначення? 

4. Охарактеризуйте  методи, що визначають обізнаність споживачів із 

іміджем підприємства та їхнє ставлення до нього у порівнянні (за тими ж 

параметрами) з конкурентами на ринку. 

5. Про яку ціль комунікації йде мова, якщо маркетинговою ціллю 

підприємства є збільшення маржинального прибутку? 

Література: [5, с. 240–258; 7, с. 247–259; 13, с. 325; 14, с. 201]. 

 

Тема 10 Аналіз маркетингових ризиків 

1. Класифікація ризиків у маркетинговій діяльності підприємства.  

2. Чинники і джерела маркетингового ризику.  

3. Аналіз валютних антиризикованих заходів підприємства.  

4. Розрахунок економічного ефекту від впровадження антиризикованих 

заходів фірми.  

Питання для самоперевірки 

1. Які показники найоб’єктивніше відображають динаміку витрат від 

маркетингових ризиків? 

2. Охарактеризуйте антиризиковані заходи, спрямовані на недопущення 

ризикованих ситуацій. 

3. Наведіть класифікацію різних видів страхування, до яких відносяться 

антиризиковані заходи. 

4. Назвіть причини або рушійні сили, які породжують ризиковані 

ситуації. У чому полягає класифікаційна специфіка видів ризиків? 

Література: [8, с. 260–276; 9, с. 260–272; 10, с. 299–326; 11, с. 238–241; 

13, с. 256; 14, с. 271]. 
 

 
14 



3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 

1. Сутність маркетингового аналізу. Його особливості як науки. 

2. Взаємозв’язок маркетингового аналізу з іншими видами аналізу, що 

здійснюється на підприємстві. Його місце в системі маркетингу підприємства. 

3. Значення основних принципів маркетингового аналізу. 

4. Резерви підвищення ефективності маркетингової діяльності 

підприємства.  

5. Предмет маркетингового аналізу.  

6. Основні види маркетингового аналізу. Які ознаки лежать в основі їх 

класифікації. 

7. Значення інформації для проведення маркетингового аналізу. Вимоги, 

які висуваються до неї. 

8. Класифікація інформації у проведенні маркетингового аналізу. 

9. Основні етапи проведення маркетингового аналізу. 

10. Сутність основних прийомів маркетингового аналізу.  

11. Ознаки проведення маркетингового аналізу на підприємстві.  

12. Внутрішнє і зовнішнє мікросередовища фірми.   

13. Основні типи ринків споживачів. 

14. Цілі проведення маркетингового середовища фірми. 

15. Сутність аналізу постачальників.  

16. Завдання маркетингового аналізу конкурентів.  

17. Результати маркетингового аналізу мікросередовища фірми. 

18. Основні завдання аналізу товарної політики підприємства. 

19. Показники, що характеризують економічну результативність товару. 

20. Цілі аналізу життєвого циклу товару. 

21. Споживча цінність товару.  

22. Сутність семантичного диференціалу та карти перцепції як методів 

аналізу позиціонування марки товару. 
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23. Показники, що визначають лояльність до торгової марки. 

24. Значення аналізу упаковки товару. 

25. Показники, що класифікують товари у матриці BCG. 

26. Основні напрями аналізу товарної інноваційної політики. 

27. Основні завдання маркетингового аналізу цінової політики. 

28. Етапи здійснення маркетингового аналізу цінової політики з позицій 

підприємства.  

29. Завдання маркетингового аналізу цінової еластичності. 

30. Інструменти фінансової та преміальної політики на підприємстві в 

контексті ціноутворення. 

Змістовий модуль 2 

1. Завдання аналізу величини продажу. У якій послідовності його варто 

здійснювати? 

2. Види каналів розподілу.  

3. Мета проведення аналізу обсягів продажу товарів в розрізі різних 

каналів розподілу. 

4. Напрями аналізу каналів розподілу. 

5. Переваги та недоліки різних систем розподілу.  

6. Аналіз оптових посередників. 

7. Значення аналізу маркетинг-логістики. 

8. Багатоаспектність маркетингового аналізу комунікацій підприємства. 

9. Охарактеризуйте два основні напрями здійснення маркетингового 

аналізу системи комунікацій підприємства.  

10. Яким чином співвідносяться цілі маркетингу та цілі комунікаційної 

політики? 

11. Чинники, що визначають оптимальну структуру системи 

маркетингових комунікацій. 

12. Показники оцінювання комунікаційної та економічної 

результативності комунікаційної діяльності. 

13. Інструменти, що застосовуються в маркетингових комунікаціях. 
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14. Основні види маркетингового ризику.   

15. Завдання маркетингового аналізу ризиків. 

16. Значення аналізу чинників та джерел виникнення ризиків у 

маркетинговій діяльності. 

17. Особливості аналізу витрат від маркетингового ризику. 

18. Мета проведення маркетингового аналізу антиризикованих заходів? 

Які заходи відносять до антиризикових? Як вони класифікуються? 

19. Визначення економічного ефекту від впровадження антиризикованих 

заходів. 

20. Заходи щодо здійснення SWOT стратегій з групуванням методом 

ABC. 

21. Сильні і слабкі сторони підприємства. 

22. Визначення ринкових можливостей і загроз підприємства. 

23. Матриця SWOT-аналізу. 

24. Маркетинговий аналіз постачальників. 

25. Маркетинговий аналіз конкурентів фірми. 

26. Маркетинговий аналіз клієнтів фірми. 

27. Маркетинговий аналіз контактних аудиторії. 

28. Ринок індивідуальних покупців. 

29. Технологія аналізу покупців. 

30. Аналіз сегментації покупців.
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS.  

Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками та шкалами оцінок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    
 

Зараховано 
82–89 В Добре  74–81 С 
64–73 D Задовільно  60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–34 F 

Незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 
дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
навчальної 
дисципліни 

 

Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента 

протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна 

робота, так і виконання індивідуальних занять і завдань для самостійного 

опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається за 

такими  критеріями: 

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий 

виклад теоретичних питань). 
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2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу та самостійність 

суджень. 

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних) знань. 

4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у 

повсякденному житті.  

5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору 

логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури. 

Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінювання такі: 

«Відмінно» – студент виявляє особливі творчі здібності, уміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, уміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень 

у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування та нахили. 

«Дуже добре» – студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

його на практиці, вільно розв’язує вправи та задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 

«Добре» – студент уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; у цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких 

є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

«Задовільно» – студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень; за допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих.  

«Достатньо» – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні. 

«Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового 

контролю» – студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу. 
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«Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового 

кредиту» – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.  

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Вид контролю Бали 

Лекції Відвідування: 
                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                       100 % – 8 балів 
Наявність конспекту: 2 бали 
Усього: 10 балів 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття:  
2 х 10 = 20 балів 
Відповідь на практичних – 2 х 10 = 20 балів 
Відповіді на тестові завдання – 1 бал 
(1 х 10 = 10 балів) 
Написання рефератів та їх презентація 
відповідно до тематики курсу – 10 балів 
Усього: 60 балів 

Поточний та 
підсумковий контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими 
модулями: 
а) І модульна контрольна робота – 15 балів; 
б) ІІ модульна контрольна робота – 15 балів; 
Усього: 30 балів 

Усього 100 балів 
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