
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 
 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти. 
Викладач: Квіта Г.М., доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну. 
Рекомендовано – третій (освітньо-науковий) рівень вищоі освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити, постреквізити): 
моделювання бізнес-рішень у маркетингу. 

1. Анотація курсу: 

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 120, з них: лекції – 10 год., практичні - 20 год., 

самостійна робота – 90 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 
Мета курсу: формування науково-професійних компетентностей, володіння глибокими 

знаннями, сучасним економічним мисленням в галузі маркетингу, що направлені на 

застосування системного підходу до розв’язання комплексних проблем у галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері сучасного маркетингу. 

Результати навчання дисципліни: 
знати: передові концептуальні та методологічні знання з маркетингу і на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для застосування системного аналізу у 

наукових і прикладних дослідженнях на рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій; 

вміти: здійснювати самостійні дослідження наукового і прикладного характеру в сфері 

маркетингу чи на межі предметних галузей економіки, управління та адміністрування з метою 

встановлення траєкторії розвитку реальних ринкових процесів і поведінки ринкових суб’єктів; 

здатен продемонструвати: системність наукового світогляду і здатність інтерпретувати 

сучасні теорії та концепції маркетингу, в тому числі на межі предметних галузей, з метою 

отримання нових теоретичних і прикладних результатів; 

володіти навичками: визначати структуру та шляхи вирішення задач управління 

економічними об’єктами різних рівнів на основі системного підходу та урахуванням факторів 

зовнішнього впливу; 

самостійно вирішувати: завдання розробки оптимальних управлінських рішеннь для 

забезпечення підвищення соціально-економічної ефективності діяльності підприємств. 

Зміст дисципліни: 

Тема 1. Основні засади загальної теорії систем. Тема 2. Загальні Методи моделювання 

економічних систем. Тема 3. Системна методологія дослідження соціально-економічних 

об’єктів та процесів. Тема 4. Системний аналіз в організації управління маркетингом.     Тема 

5. Інформаційне забезпечення системного аналізу маркетингу.  

Форми підсумкового контролю: екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, а саме: презентації, 

розрахункові роботи, вправи, завдання, питання для підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська. 

 

2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують здобувачі  

 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

МК (тестовий) Екзамен 

 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

16 16 16 16 16 10 10 100 

Розподіл балів з дисципліни 

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Усього 

Виконання і захист робіт 16 16 16 16 16 80 

Модульний, поточний контроль 10 10 

Екзамен 10 10 

Всього з дисципліни 100 



Критерії оцінювання екзамену 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання відповідей 

10 Відповідь здобувача: - містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з 

поставленого питання; - демонструє знання основних понять і категорій та 

взаємозв’язку між ними, вірне розуміння змісту основних теоретичних положень; - 

вказує на вміння давати змістовний та логічний аналіз матеріалу з поставленого 

питання; - містить послідовний та аргументований розв’язок задачі (завдання); вірно 

зроблені розрахунки до задачі; - демонструє знання різних наукових концепцій та 

підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної 

з поставленим питанням; - здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, 

спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми. 

7 -9 Здобувач надав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь 

містить наступні недоліки: - недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при 

поясненні того чи іншого аспекту питання; - недостатньо детально розкритий предмет 

запитання, а основні поняття носять тезисний характер; - окремі формулювання є 

нечіткими; міститься інформація, котра не відноситься до змісту екзаменаційного 

питання; - відповідь на ситуаційне завдання є недостатньо аргументованою; - алгоритм 

розв’язку задачі є вірним, однак допущені помилки при розрахунках. 

4--6 Здобувач надав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як 

змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме: - зміст 

відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне 

розуміння окремих аспектів поставленого питання; - відповідь викладена недостатньо 

аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу; - відповідь 

не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про 

недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються 

відповідного питання; - порушено алгоритм розв’язку задачі і/або присутні помилки 

при розрахунках, відсутні висновки; - обґрунтування відповіді до ситуаційного 

завдання є слабко аргументованим і/або в окремих аспектах алогічним. 

0--3 Здобувач взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто 

містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. 

Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Задача 

розв’язана невірно. Відповідь на ситуативне завдання є необґрунтованою та алогічною. 

 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, КР 
/заліку 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

Добре/ 
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 
 

 



3.Політика курсу:  

3.1 Обов’язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2. Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно набрати в сумі мінімальну 

кількість балів (60) за виконання індивідуальних завдань (вправ), поточний (тематичний) і 

модульний контролі. 

3.3. В разі несвоєчасного виконання робіт бали знижуються. 

3.4. Перенесення терміну здачі робіт/перездача: 

- з поважних причин роботи оцінюються без зниження максимального балу за умови 

завчасного повідомлення викладача або через старосту групи (документально) про причину 

затримки та строки перенесення здачі роботи; 

- без поважних причин – зі зниженням максимального балу за виконані роботи. 

3.5. При виявленні плагіату робота не зараховується, видається інше індивідуальне 

завдання або інший варіант тестів для поточного (тематичного) і модульного контролю. За 

нову роботу знижується максимальний бал. 

3.6. Пропущені заняття обов’язково потребують відпрацювання за індивідуальним 

графіком, погодженим з викладачем. 

 

                                                                                        

                         

                                                  

 


