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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Згідно з навчальним планом на 2019–2020 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Фінансове право» для денної форми навчання виділено всього 

150 академічних годин (5 кредитів ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 84 години 

(лекції – 42, практичні заняття – 42), самостійна робота студентів – 66 годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання наведено 

в таблиці:  

 
  

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

08 ПРАВО Обов’язкова компонента 

  

Модулів – 2 

Спеціальність 081 

«Право» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 4-й 4-й 

  Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

42 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

42 год. 16 год. 

Самостійна робота 

66 год. 120 год. 

Вид контролю: 

іспит 
     

  
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 
для денної форми навчання – 25% 
для заочної форми навчання – 85% 

                

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансове право» є 

формування системи знань у сфері мобілізації, розподілу та використання 

централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів держави. 



2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

  

Навчальна дисципліна «Фінансове право» базується на знаннях таких 

дисциплін, як, «Адміністративне право», «Конституційне право» вивчених на 

2-му курсі, а також «Господарське право» вивчено на 3-му курсі. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Символ результатів 

навчання за 

спеціальністю «Право» 

відповідно до освітньо-

професійної програми 

 

 

Результати навчання з дисципліни 

РН 2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання. 

РН 3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 7 Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно збирати  матеріали за 

визначеними джерелами. 

РН 8 Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного  встановлення 

певних обставин. 

РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 14 Належно використовувати  статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

РН 15 Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних.  

РН 17 Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 19 Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

РН 20 

 

Пояснювати природу та зміст основних правових  

явищ і процесів 

РН 21 Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 



4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 

Змістовий модуль 1. Публічні фінанси. Фінансова діяльність 

держави та органів місцевого самоврядування. Фінансове право 

1.1. Правові основи фінансової діяльності органів місцевого 

самоврядування  

1.2. Фінансове право як галузь права України. 

1.3. Фінансово-правові норми і фінансово - правові відносини. 

1.4. Правові засади фінансового контролю в Україні.  

1.5. Фінансово-правова відповідальність. 

 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право України. 

2.1. Бюджетне право як галузь права України. 

2.2. Правове значення бюджету. 

2.3. Бюджетний процес в Україні. 

2.4. Правове регулювання міжбюджетних відносин. 

2.5. Бюджетний контроль та відповідальність за порушення 

бюджетного законодавства. 

 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання публічних доходів в 

Україні. 

3.1. Правове регулювання публічних та місцевих доходів. 

3.2. Правове регулювання державних та місцевих видатків. 

3.3. Фінансово-правові основи публічного кредиту та публічного боргу 

в Україні. 

3.4. Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

 

Змістовий модуль 4. Фінансово-правове регулювання грошового 

обігу, платіжних систем та ринків фінансових послуг у сфері банківської 

діяльності і страхування. Фінансово-правові основи валютного 

регулювання. 

4.1. Фінансово-правове регулювання банківської діяльності в Україні. 

4.2. Правове регулювання грошового обігу в Україні 
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5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

 л  п лб. інд СРС л п лб інд СРС 

Змістовий модуль 1. Публічні фінанси. Фінансова діяльність держави та 

органів місцевого самоврядування. Фінансове право 

Тема 1.1 12 4 4   4 10 2    8 

Тема 1.2 6 2 2   2 12  2   10 

Тема 1.3. 10 4 2   4      10 

Тема 1.4 10 2 4   4 10 2    8 

Тема 1.5 8 2 2   4      10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

46 14 14   20 32 4 2   46 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право України 

Тема 2.1 10 4 2   4 10     10 

Тема 2.2 8 2 2   4 10     10 

Тема 2.3 10 2 4   4 10 2 2   8 

Тема 2.4 10 2 4   4 10     10 

Тема 2.5 8 2 2   4 10  2   8 

Разом за змістовим 

модулем 2 

46 12 14   20 50 2 2   46 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання публічних доходів в Україні 

Тема 3.1 8 2 2   4 8 2    6 

Тема 3.2 8 2 2   4 8 2    6 

Тема 3.3 6 2 2   4 8  2   6 

Тема 3.4 10 4 2   4 8 2    6 

Разом за змістовим 

модулем 3 

34 8 8   16 32 6 2   24 

Змістовий модуль 4. Фінансово-правове регулювання грошового обігу, 

платіжних систем та ринків фінансових послуг у сфері банківської діяльності і 

страхування. Фінансово-правові основи валютного регулювання. 

Тема 4.1 12 4 4   4 4  2   2 

Тема 4.2 12 4 2   6 4  2   2 

Разом за змістовим 

модулем 4 

24 8 6   10 8  4   4 

Усього годин 150 42 42   66 150 14 16   120 

 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб–лабораторно-практичні заняття; інд – 

індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 

 



 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

6.1. Лекції 

 

Тема і зміст лекції год 

Змістовий модуль 1. Публічні фінанси. Фінансова діяльність держави та 

органів місцевого самоврядування. Фінансове право 

1.1. Правові основи фінансової діяльності органів місцевого 

самоврядування  

Поняття, ознаки та функції фінансів. Публічні та приватні фінанси. 

Зміст та елементи фінансової системи держави. Принципи, напрями та 

методи фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування. 

Органи управління державними фінансами. Правові основи фінансової 

діяльності органів місцевого самоврядування. 

4 

1.2. Фінансове право як галузь права України. 

Предмет і метод фінансового права. Система фінансового права і її 

місце в системі права України. Джерела фінансового права. Фінансове право 

як галузь законодавства. Інститут державних доходів. Інститут державного 

кредиту.  

2 

1.3. Фінансово-правові норми і фінансово - правові відносини.  

Поняття, види та характеристика фінансово-правових норм.  

Особливості фінансових правовідносин. Суб’єкти фінансових 

правовідносин. Матеріальні фінансово-правові норми. Процесуальні норми. 

4 

1.4. Правові засади фінансового контролю в Україні. 

Поняття, принципи та завдання фінансового контролю. Види 

фінансового контролю. Методи фінансового контролю. Система органів 

державного фінансового контролю. Органи державного фінансового 

контролю загальної та спеціальної компетенції.  Правовий статус та 

повноваження органів державного фінансового контролю загальної 

компетенції. Правовий статус та повноваження органів державного 

фінансового контролю спеціальної компетенції 

2 

1.5. Фінансово-правова відповідальність.  

Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі 

юридичної відповідальності. Ознаки фінансово-правової відповідальності. 

Поняття і склад фінансових правопорушень. Ознаки порушення фінансового 

законодавства. Фінансові санкції.  Адміністративна відповідальність осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за порушення вимог і зобов’язань у фінансовій сфері. 

2 

Разом за змістовий модуль 1 14 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право України. 

2.1. Бюджетне право як галузь права України 

Предмет та метод бюджетного права. Принципи бюджетного права. 

Особливості бюджетно-правових відносин та характеристика норм 

бюджетного права. Система та джерела бюджетного права.  Бюджетні 

повноваження як правовий інститут. Бюджетні повноваження держави та 

органів місцевого самоврядування. 

 

4 
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2.2. Правове значення бюджету. 

Бюджет як правова категорія. Склад та принципи бюджетної системи 

України. Бюджетна класифікація та її склад. Зведений бюджет. Бюджетна 

класифікація. Програмна класифікація видатків. 

2 

2.3. Бюджетний процес в Україні  

Бюджетний процес і принципи його здійснення. Стадії бюджетного 

процесу. Учасники бюджетного процесу. Державний бюджет України: 

складання, розгляд, прийняття, виконання та звітність. Місцеві бюджети: 

складання, розгляд, прийняття, виконання та звітність. 

2 

2.4. Правове регулювання міжбюджетних відносин 

Поняття міжбюджетних відносин. Розмежування видатків між 

бюджетами. Розрахунок видатків, що враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів. Поняття та види міжбюджетних трансфертів. 

Дотації вирівнювання. Субвенції. Кошти, що передаються до Державного 

бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів. Додаткові 

дотації. 

2 

2.5. Бюджетний контроль та відповідальність за порушення 

бюджетного законодавства. 

Сутність та завдання бюджетного контролю. Види, форми та методи 

бюджетного контролю. Правове регулювання повноважень суб’єктів 

бюджетного контролю. Поняття та види порушень бюджетного 

законодавства. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства.  

2 

Разом за змістовий модуль 2 12 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання публічних доходів в 

Україні. 

 

3.1. Правове регулювання публічних та місцевих доходів 

Поняття та система публічних доходів. Класифікація публічних та 

місцевих доходів. Податкові платежі як джерела доходів державного та 

місцевих бюджетів. Система оподаткування в Україні. Неподаткові доходи 

держави та органів місцевого самоврядування. Порядок управління, обліку 

та контролю публічних доходів.  

2 

3.2. Правове регулювання державних та місцевих видатків. 

Поняття та класифікація державних і місцевих видатків.  Поняття, 

види та принципи фінансування державних і місцевих видатків. Правовий 

порядок кошторисно-бюджетного фінансування. Правовий порядок 

програмно-цільового фінансування. Правовий режим фінансування окремих 

галузей господарства 

2 

3.3. Фінансово-правові основи публічного кредиту та публічного 

боргу в Україні. 

Поняття кредитування. Місце та особливості державного кредиту. 

Співвідношення державного кредиту із системою державних доходів. 

Форми державного кредиту та підстави їх класифікації. Правове 

регулювання внутрішніх державних і місцевих позик. Поняття та види 

державного боргу. Правові засоби управління державним та муніципальним 

боргом. 

2 

3.4. Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

Зміст правового регулювання страхування. Поняття, види і форми 

2 
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публічного страхування. Функції і принципи публічного страхування. 

Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. Правове регулювання обов’язкового державного пенсійного 

страхування. 

Разом за змістовий модуль 3 8 

Змістовий модуль 4. Фінансово-правове регулювання грошового 

обігу, платіжних систем та ринків фінансових послуг у сфері 

банківської діяльності і страхування. Фінансово-правові основи 

валютного регулювання. 

 

4.1. Фінансово-правове регулювання банківської діяльності в 

Україні 

Банківська система України. Банківське право як підгалузь 

фінансового права (проблемні питання). Правовий статус Національного 

банку України. Функції Національного банку України, що пов’язані з 

фінансово-правовим регулюванням. Правове становище комерційних банків 

в Україні. Види банківських послуг. 

4 

4.2. Правове регулювання грошового обігу в Україні 

Грошова система України. Правове регулювання готівкового обігу. 

Правове регулювання та форми безготівкових розрахунків. Валютне 

регулювання в Україні. Відповідальність за порушення валютного 

законодавства. 

4 

Разом за змістовий модуль 4 8 

Всього 42 
 

 



6.2. Практичні заняття 

 
Тема і зміст практичного заняття К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Публічні фінанси. Фінансова діяльність держави та 

органів місцевого самоврядування. Фінансове право 

Тема 1.1. Правові основи фінансової діяльності держави та органів місцевого 

самоврядування  

4 

Тема  1.2. Фінансове право як галузь права України 2 

Тема  1.3. Фінансово - правові норми і фінансово - правові відносини 2 

Тема 1.4. Правові засади фінансового контролю в Україні 2 

Тема  1.5. Фінансово-правова відповідальність 2 

Разом за змістовий модуль 1 12 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право України. 

Тема 2.1. Бюджетне право як галузь права України 2 

Тема  2.2. Правове значення бюджету 2 

Тема  2.3. Бюджетний процес в Україні 4 

Тема  2.4. Правове регулювання міжбюджетних відносин 2 

Тема 2.5. Бюджетний контроль та відповідальність за порушення бюджетного 

законодавства. 

2 

Разом за змістовий модуль 2 12 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання публічних доходів в 

Україні. 

 

Тема 3.1. Правове регулювання публічних та місцевих доходів 4 

Тема 3.2. Правове регулювання державних та місцевих видатків 2 

Тема 3.3. Фінансово-правові основи публічного кредиту та публічного боргу в 

Україні 

2 

Тема 3.4. Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 
4 

Разом за змістовий модуль 3 12 

Змістовий модуль 4. Фінансово-правове регулювання грошового 

обігу, платіжних систем та ринків фінансових послуг у сфері банківської 

діяльності і страхування. Фінансово-правові основи валютного 

регулювання. 

 

Тема 4.1. Фінансово-правове регулювання банківської діяльності в Україні 2 

Тема 4.2. Правове регулювання грошового обігу в Україні 2 

Разом за змістовий модуль 4 4 

Всього 42 

 

 



6.3. Самостійна робота 
 

№

№ 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття фінансів в фінансовій системі України. 2 

2 Предмет та джерела фінансового права України. 2 

3 Структура фінансових правовідносин. 2 

4 Види фінансових правовідносин. 4 

5 Система фінансового права. 2 

6 Поняття та роль бюджету в державі. 2 

7 Принципи бюджетного устрою України. 4 

8 Бюджетний процес та його стадії. 4 

9 Структура бюджету. 4 

10 Фінансовий контроль: види та органи. 2 

11 Поняття податків та їх види. 2 

12 Поняття та структура податкових правовідносин. 4 

13 Відповідальність платників  податків. 4 

14 Види податкових пільг. 2 

15 Поняття кредитної системи. Види кредитних установ. 2 

16 Правовий статус Національного банку України. 2 

17 Комерційні банки України. 2 

18 Правовий статус  банківських рахунків. 2 

19 Ломбарди та їх компетенція. 2 

20 Кредитні правовідносини. Суб’єкти кредитних правовідносин. 2 

21 Банківські кредити та їх види. 2 

22 Поняття депозитного договору. 2 

23 Міжнародна валютна система. 2 

24 Поняття валюти та валютних цінностей. 2 

25 Відповідальність за порушення валютного законодавства  2 

26 Договір страхування. 4 

  Разом 66 

 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 

 



6.4. Орієнтовна тематика індивідуальних  

та групових завдань 

 

 

 Завдання 1. Проаналізуйте систему загальногалузевих принципів 

фінансового права: поняття та види. 

Завдання 2. Розкрийте спеціальні принципи інститутів фінансового 

права: поняття та   види. 

Завдання 3. Використовуючи Бюджетний кодекс України, наведіть 

приклади матеріальних і процесуальних норм бюджетного права. 

Завдання 4. На одній із сесій міської Ради було прийняте рішення про 

бюджет міста Н-ська на наступний рік, яким остання централізувала всі 

районні бюджети в один – міський. Звісно, обласна держадміністрація не 

могла залишити цей факт поза увагою. У свій спосіб відповідно відреагували 

на рішення міськради i районні в місті Ради. Проаналізуйте вказане вище 

рішення міської Ради щодо його відповідності бюджетному законодавству 

України. Проаналізуйте законність рішення міської ради з точки зору його 

відповідності чинному бюджетному законодавству. Яке бюджетне право і 

принцип бюджетної системи порушені у даному випадку? Які функції 

стосовно органів місцевого самоврядування виконують місцеві державні 

адміністрації?  У який спосіб можуть захисти свої порушені права районні у 

місті Ради? 

Завдання 5. При виконанні місцевого бюджету районна в місті Рада 

додатково отримала понад заплановані суми доходів у розмірі 300 тис. грн. 

від запланованих надходжень від здачі в оренду комунального майна.   Згідно 

з рішенням міської Ради ці кошти були направлені на ремонт i 

переобладнання центральної міської лікарні, що є на балансі міської ради. Чи 

правомірні дії міської ради в даному випадку? Якими бюджетними 

повноваженнями наділені місцеві ради щодо права на доходи місцевих 

бюджетів і розпорядження ними. 

Завдання 6. Прем’єр-міністр України видав розпорядження про 

зниження нормативів екологічних платежів до міського бюджету для 

Маріупольського металургійного комбінату більш як усемеро, мотивуючи 

його потребою забезпечення базової галузі, яка дає значні валютні 

надходження, урядової підтримки. внаслідок прем’єрського попуску міський 

бюджет недорахувався 38000 гривень, у зв’язку з чим Голова міста 

Маріуполя звернувся з позовною заявою до глави Уряду до Київського 

окружного адміністративного суду. Проаналізуйте дану ситуацію з огляду на 

закріплення у бюджетному законодавстві України окремих видів бюджетних 

прав місцевих самоврядувань. 

Завдання 7. Вивчивши Закон про Державний бюджет України на по-

точний рік: 1) зробіть аналіз доходної та видаткової частин Державного 

бюджету; 2) назвіть методи бюджетного регулювання, які застосовуються 

для збалансування місцевих бюджетів; 4) вкажіть за рахунок яких джерел 

покриватиметься дефіцит бюджету в поточному році. 



Завдання 8. На основі Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та Бюджетного кодексу України розкрийте принцип передачі 

видатків на виконання власних та делегованих повноважень між місцевими 

бюджетами та наведіть приклади. 

Завдання 9. Три районні ради виступили з пропозицією передбачити в 

обласному бюджеті на наступний рік створення фонду підтримки скотарства. 

З метою акумулювання коштів, було запропоновано скеровувати 10% 

дотацій вирівнювання та 12 % субвенцій з Державного бюджету на 

формування вказаного фонду. Проаналізуйте таку пропозицію і вкажіть  на її 

відповідність (невідповідність) бюджетному законодавству. Яка принципова 

відмінність є між дотацією вирівнювання та субвенцією. 

Завдання 10. Під час розгляду проекту Закону про Державний бюджет 

України на наступний рік у Верховній Раді України у першому читанні 

Кабінетом Міністрів України у пакеті документів були подані пропозиції про 

прийняття додаткових законопроектів, що мали на меті збільшення доходної 

частини бюджету на наступний рік. Проаналізуйте дану ситуацію щодо 

допустимості розгляду вказаних законопроектів з огляду на положення 

Бюджетного кодексу України і обґрунтуйте можливі шляхи виходу з цієї 

ситуації. 

  Завдання 11. Для того, щоб дотриматися строків прийняття Проекту 

Закону Про Державний бюджет України у другому читанні, Верховна Рада 

України, на прохання Голови Комітету Верховної ради з питань бюджету 

погодилась відкласти прийняття рішення про загальний обсяг дефіциту 

(профіциту) державного бюджету України на наступний бюджетний період 

під час розгляду проекту Закону про Державний бюджет України у третьому 

читанні. Дайте правову оцінку рішенню Верховної ради України? Які 

показники проекту державного бюджету України затверджуються у другому 

читанні? 

Завдання 12. За підсумками виконання Державного бюджету України 

за результатами першого кварталу фактичне недоотримання доходів 

загального фонду бюджету, врахованих у розписів Держбюджету України на 

відповідний період склало більш ніж 15%. Комітет Верховної Ради України з 

питань бюджету подав відповідний проект закону про внесення змін до 

Закону про державний бюджет України. Чи правомірні дії бюджетного 

Комітету і який загальний порядок подання законопроекту про скорочення 

видатків загального фонду бюджету? 

Завдання 13. За результатами місячного звіту про виконання 

загального фонду Державного бюджету України виявилося, що отриманих 

надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно 

до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, 

затвердженого законом про Державний бюджет України. У зв’язку з цим 

Уряд України вжив таких заходів: а) випустив короткострокову позику у 

вигляді цінних паперів; б) використав кошти резервного фонду для 

фінансування пріоритетних напрямів. Дайте правову оцінку та обґрунтуйте 

правомірність або ж неправомірність перелічених заходів.  



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у 

програмі Microsoft Office PowerPoint, роздатковий матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з 

виконанням ситуаційних та розрахункових завдань - індивідуальних та в 

групах; конференцій; ділових та рольових ігор. 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль з предмету «Фінансове право» включає тематичне 

оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі заліку за результатами поточного контролю (тематичного оцінювання, 

виконання ІНДЗ та модульного контролю) і не передбачає обов’язкової 

присутності студентів. Результати заліку оприлюднюються в журналі 

академічної групи до початку екзаменаційної сесії. 

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність студента в 

дискусії, якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані 

індивідуальні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, 

реферати, есе, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести. 



 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється 

за чотирирівневою шкалою - «2», «З», «4», «5». 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

за чотирирівневою шкалою 
 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на 

основі яких прогнозувати можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтувати свої твердження та 

висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 

події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якійправильновиконано60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив 

вміння аналізувати і оцінювати явища, факти та 

недостатньо обґрунтував твердження та висновки, 

недостатньо певно орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити 

самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про 

те, що студент не оволодів програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою. 

Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

, 



де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне 

значення усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – 

максимально можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

 

Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 

Під час проведення заліку навчальні досягнення студентів оцінюються за 

дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60-100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати 

завдання, передбаченні програмою, ознайомлений з основною 

рекомендованою літературою; під час виконання завдань припускається 

помилок, але демонструє спроможність їх усувати. 

Оцінка «незараховано» (1-59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
 

За 100-

бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90-100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82-89 B Добре 

75-81 C 

64-74 D Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1-34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

 

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint; 

2. Нормативно-правові акти; 
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