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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна  

Кількість кредитів: 3 
Лекції: 

12 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 90 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:1 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

12 2 

Тижневе навантаження (год.):  

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

-  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - Форма підсумкового 

контролю: залік 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

66 84 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність суб’єктів господарювання 

відповідно до законодавства України  

Метою вивчення дисципліни «Правові аспекти управління діяльністю суб’єктів 

господарювання» є: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок 

застосування правових знань в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання. 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліна «Правові аспекти управління діяльністю 

суб’єктів господарювання» є підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін 

«Інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності», «Стратегічний 

менеджмент», «Управління проектами та ризиками». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми «Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1.    Здатність  проведення 

досліджень  на відповідному 

рівні 

ПРН 1. 

 

 

Критично осмислювати, 

вибирати та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ЗК 5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів); 

ПРН 6.  

 

Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 



непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування 

та соціальну відповідальність; 

ЗК 7 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ПРН 2. 

 

 

 

Ідентифікувати проблеми в 

організації та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

ПРН 6.  

 

Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування 

та соціальну відповідальність; 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 1 Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі 

у відповідності до 

визначених цілей та 

міжнародних стандартів. 

ПРН 1. 

 

 

Критично осмислювати, 

вибирати та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН 6.  

 

Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування 

та соціальну відповідальність; 

СК 12 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

суб’єкта господарювання, 

визначати необхідні 

організаційні зміни та 

управляти їх 

впровадженням в 

недетермінованих умовах 

функціонування. 

ПРН 12 Вміти делегувати повноваження 

та керівництво організацією 

(підрозділом); 

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК 1.    ПРН 1    

ЗК 5.       ПРН 6 

ЗК 7.  ПРН 2  ПРН 6 

СК 1. ПРН 1   ПРН 6 

СК 12   ПРН 12  

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Тема 1. 

Концептуальні 

засади  управління 

суб’єктами 

господарювання 

4 2 2    10 2 2     13 

2 Тема 2.  

Загальна 

характеристика 

суб‘єктів 

господарських 

правовідносин. 

4 2 2    10 2 2     13 

3 Тема 3. Правове 

становище 

підприємств. 

4 2 2    10 2  2    13 

4 Тема 4. Правове 

становище 

господарських 

товариств. 

4 2 2    10       13 

5 Тема 5. Загальні 

засади майнових 

відносин у сфері 

господарювання. 

4 2 2    10       13 

6 Тема 6. 

Відповідальність у 

господарському 

праві 

4 2 2    10       13 

Проміжний контроль       6       6 

Разом: 24 12 12    66 6 4 2    84 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Концептуальні засади  управління суб’єктами господарювання. 

Предмет та об’єкт  теорії управління суб’єктами господарювання. Управлінські рішення 

на підприємствах та фактори впливу на їх прийняття. Ключові гіпотези управління: 

випадковості; залежності від зовнішнього середовища; відповідності; стратегії, здібності та 

діяльності; багатоелементності; збалансованості. Задачі управління. Моделі управління.  

 

Тема 2. Загальна характеристика суб‘єктів господарських правовідносин. 

Поняття, ознаки та види суб'єктів господарського права. Підприємство як організаційна 

форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств Об’єднання підприємств. 

Поняття державного унітарного підприємства. Державне комерційне підприємство. Казенне 

підприємство. Комунальні унітарні підприємства. Поняття та види господарських товариств. 

Загальні засади правового статусу господарських товариств. Особливості правового статусу 

акціонерних товариств. Органи управління господарських товариств.  



 

Тема 3. Правове становище підприємств. 

Право власності. Право оперативного управління. Право господарського відання. Право 

оперативного використання майна. Джерела формування майна. Основні фонди та оборотні 

засоби. Статутний фонд. Резервний фонд. Порядок формування спеціальних фондів 

підприємства. Особливості складу і використання майна окремих суб'єктів господарювання. 

Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання. 

Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної 

власності. Цінні папери та корпоративні права. 

 

Тема 4. Правове становище господарських товариств. 

     Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю. Товариства з 

додатковою відповідальністю. Правове становище командитного товариства і повного 

товариства. Установчі документи господарського товариства. Управління господарським 

товариством. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність 

кооперативів. Виробничий кооператив. Загальні умови створення виробничого кооперативу. 

Членство у виробничому кооперативі. Права та обов’язки членів виробничого кооперативу. 

Загальні збори членів виробничого 

 

Тема 5. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання. 

Поняття і зміст прав на майно. Особливості реалізації права власності в господарському 

обігу. Право господарського відання. Право оперативного управління. Право оперативного 

використання майна. Поняття і види майна. Загальні правила обліку майна. Особливості 

правого режиму нерухомого майна. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. 

Особливості правового режиму державного майна у сфері здійснення господарської 

діяльності. Поняття та правовий режим основних фондів. Поняття та правовий режим 

оборотних фондів. Поняття та правовий режим нематеріальних активів. 

 

Тема 6. Відповідальність у господарському праві. 

Поняття відповідальності і санкції в господарських правовідносинах. Види санкцій 

(відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські та адміністративно-

господарські санкції) і відповідальності (часткова, солідарна, регресійна та субсидіарна; 

повна, обмежена та підвищена). Підстави відповідальності. Межі господарсько-правової 

відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності. Відповідальність 

суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Концептуальні засади  управління суб’єктами господарювання. 

Тема 2. Загальна характеристика суб‘єктів господарських правовідносин. 

Тема 3. Правове становище підприємств. 

Тема 4. Правове становище господарських товариств. 

Тема 5. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання. 

Тема 6. Відповідальність у господарському праві 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Правові аспекти управління діяльністю суб’єктів 

господарювання» становить 66 год. (84 год.). 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням 

конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

- підготовка до семінарських занять;  

- вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

- пошукова робота з електронними джерелами; 



- підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 5 (10) год. 

2. Підготовка до семінарських занять 20 (23) год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

6 год. 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

30 (35)год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 5 (10) год. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Назва теми 
Зміст самостійної роботи студентів Кіл-ть 

годин 

Форми 

звітності 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Концептуальні 

засади  

управління 

суб’єктами 

господарювання 

Перелік питань: 

1. Сутність та передумови виникнення теорії 

управління.  

2. Функції та принципи управління 

підприємствами. 

3. Ключові гіпотези управління: випадковості; 

залежності від зовнішнього середовища; 

відповідності; стратегії, здібності та 

діяльності; багатоелементності; 

збалансованості.  

4.  Необхідність формування стратегічного 

мислення менеджерів.  

10 (13) Конспект, 

опитування 

Тема 2.  

Загальна 

характеристика 

суб‘єктів 

господарських 

правовідносин. 

Перелік питань: 

1. Підприємство як організаційна форма 

господарювання.  

2. Види та організаційні форми підприємств 

Об’єднання підприємств. Поняття 

державного унітарного підприємства.  

3. Державне комерційне підприємство. Казенне 

підприємство. Комунальні унітарні 

підприємства.  

4. Поняття та види господарських товариств. 

Загальні засади правового статусу 

господарських товариств.  

5. Особливості правового статусу акціонерних 

товариств. Органи управління господарських 

товариств. 

10 (13) Конспект, 

опитування, 

перевірка 

вивчення 

питань  

Тема 3.  

Правове 

становище 

підприємств. 

 

Перелік питань: 

1. Право власності. Право оперативного 

управління. Право господарського відання. 

Право оперативного використання майна.  

2. Джерела формування майна. Основні фонди та 

оборотні засоби. Статутний фонд. Резервний 

фонд. Порядок формування спеціальних 

фондів підприємства.  

10(13) Конспект, 

опитування 



3. Особливості складу і використання майна 

окремих суб'єктів господарювання. 

Особливості правового режиму використання 

природних ресурсів у сфері господарювання.  

4. Регулювання відносин щодо використання у 

господарській діяльності прав інтелектуальної 

власності.  

5. Цінні папери та корпоративні права. 

Тема 4. 

Правове 

становище 

господарських 

товариств. 

 

Перелік питань: 

1. Загальна характеристика господарських 

товариств 

 2. Поняття та юридичний статус акціонерного 

товариства. 

 3. Засновники, учасники та порядок створення 

акціонерного товариства. 

 4. Товариство з обмеженою відповідальністю та 

товариство з додатковою відповідальністю. 

 5. Повне товариство. 

 6. Командитне товариство. 

10(13) Конспект, 

вибіркове 

опитування 

по 

запропонова

них 

питаннях 

 

Тема 5.  

Загальні засади 

майнових 

відносин у сфері 

господарювання. 

 

Перелік питань: 

1. Поняття та форми власності, їх 

характеристика. 

2. Право власності. Поняття «володіння», 

«користування», «розпорядження». 

3. Поняття повного господарського відання. 

4.  Поняття оперативного управління 

5. Майно в сфері господарювання.  

6. Джерела формування майна суб’єктів 

господарювання. 

10(13) Конспект, 

опитування, 

перевірка 

додаткового 

опрацюванн

я літератури 

Тема 6. 

Відповідальність 

у господарському 

праві 

 

Перелік питань: 

1. Поняття відповідальності в господарському 

праві. 

 2. Функції та види відповідальності. 

 3. Підстави відповідальності: нормативні 

підстави, господарська правосуб’єктність 

правопорушника, юридико-фактична підстава. 

 4. Відшкодування збитків. 

 5. Оперативно-господарські санкції. 

 6. Штрафні санкції. 

 7. Адміністративно-господарські санкції.  

10(13) Конспект, 

опитування 

 Підготовка до проміжного модульного контролю 6(6)  

Разом  66 (84)  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

1. Формування основних економічних інтересів учасників господарських відносин..  

2. Види підприємств в Україні за формою власності.  

3. Типи господарських конфліктів: за суб'єктним складом учасників, за типом 

правовідносин.  

4. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.  

5. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.  

6. Економічна природа виникнення поняття «рейдерство».  

7. Класифікаційні ознаки законності (незаконності) дій зацікавленої в перерозподілі 

власності сторони.  



8. Методи управління ризиком протиправного перерозподілу власності.  

9. Заходи по захисту майна від рейдерських атак.  

10. Судові процедури вирішення господарських конфліктів.  

11. Рекомендації і вимоги нормативних документів по запобіганню господарським 

конфліктам.  

12. Організація інформаційної діяльності на підприємстві з попередження та недопущення 

передумов виникнення господарських конфліктів.  

13. Ліцензування окремих видів господарської діяльності.  

14. Ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності.  

15. Організаційно – правові форми господарської діяльності.  

16. Особливості визнання банкрутами місто утворюючих підприємств.  

17. Повноваження Державної інспекції України з контролю за цінами.  

18. Поняття та спроби захисту прав суб’єктів господарювання.  

19. Поняття та форма зовнішньоекономічних договорів.  

20. Порядок укладання господарських договорів.  

21. Порядок укладання зовнішньоекономічних договорів, права та обов’язки сторін.  

22. Права та обов’язки керуючого санацією у справах про банкрутство.  

23. Правове положення господарських товариств.  

24. Правове регулювання банкрутства.  

25. Правові аспекти впровадження дозвільної системи в Україні.  

26. Правові основи обмеження монополізму.  

27. Правові проблеми застосування концесії в Україні.  

28. Припинення діяльності суб’єкта господарювання.  

29. Спеціальні режими господарювання.  

30. Суб’єкти господарювання правовий статус яких не визначений Господарським Кодексом 

України.  

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. 1. Форми поточного контролю: усне опитування 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методи демонстрування результатів навчання: усні відповіді, письмове розв’язання 

типових завдань, письмове виконання модульної контрольної роботи, конспект питань що 

виносяться на самостійне вивчення. 

Приклади тестових завдань: 
1. За предметом господарської діяльності розрізняють: 

а) торговельну, банківську, страхову, 

б) виробничу, торговельну, банківську, 

в) страхову, інноваційну, концесійну діяльність 

г) інноваційну, концесійну діяльність, спільне інвестування 

д) всі відповіді вірні 

е) немає правильної відповіді 
2. Господарська діяльність усіх видів регулюються: 

а) Конституцією України. 

б) Трудовим Кодексом України. 

в) Цивільним Кодексом України. 

г) Правильної відповіді немає. 

 3. Сферу господарських відносин становлять: 

а) господарсько-торговельні відносини; 

б) господарсько-виробничі відносини;  

в) господарсько-споживчі відносини;  

г) організовано-господарські відносини;  

д) органічно-господарські відносини. 



4. За метою здійснення господарська діяльність буває таких видів: 

а) виробнича; 

б) некомерційне господарювання; 

в) комерційне посередництво;  

г) виконання робіт та надання послуг;  

д) торговельна господарська діяльність 

5. Не належить до конституційних основ правового господарського порядку в Україні:  

а) непорушність права приватної власності;  

б) свобода господарського договору;  

в) забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності;  

г) взаємовигідне співробітництво з іншими країнами;  

д) економічна багатоманітність.  

6. Загальним принципом господарювання в Україні є:  

а) свобода господарського договору; 

б) вільний вибір видів господарської діяльності;  

в) вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;  

г) захист національного споживача;  

д) заборона втручання органів державної влади у господарські відносини..  

7. Не належить до конституційних основ правового господарського порядку в Україні:  

а) забезпечення державою екологічної безпеки;  

б) визнання і дія в Україні принципу верховенства права;  

в) забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності;  

г) взаємовигідне співробітництво з іншими країнами;  

д) недоторканність суб’єктів господарювання;  

е) захист прав споживачів;  

ж) свобода господарського договору. 

8. Загальними принципами господарювання в Україні є:  

а) захист національного товаровиробника;  

б) свобода господарського договору;  

в) обмеження державного регулювання економічних процесів;  

г) захист національного споживача;  

д) свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;  

е) вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;  

ж) вільний вибір видів господарської діяльності;  

з) рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання;  

і) заборона втручання органів державної влади у господарські відносини.  

9. Учасниками відносин у сфері господарювання є:  

а) держава;  

б) суб’єкти господарювання;  

в) споживачі;  

г) громадяни, які виступають засновниками суб’єктів господарювання;  

д) органи державної влади, наділені господарською компетенцією;  

е) територіальні громади;  

ж) органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією;  

з) Автономна Республіка Крим;  

і) інші суб’єкти публічного права 

10. За змістом повноважень органи юридичної особи суб’єкта господарювання поділяються 

на:  

а) одноосібні і колегіальні;  

б) призначувані і виборні;  

в) загальні і спеціальні;  

г) органи, які формують волю юридичної особи і органи, які виконують (реалізують) волю 

юридичної особи;  

д) владні і невладні. 



 

Приклади Міні-кейсів, ситуаційних завдань:  
1. Розв’яжіть типову ситуацію. ТОВ «Промінь» при проведенні своєї господарської 

діяльності по виробництву і реалізації спортивного одягу, використовувало товарний знак 

ТОВ «Іскра». Продукція, яка випускалась ТОВ «Промінь» не відповідала стандартам якості 

товарів, які виробляються ТОВ «Іскра». За неправомірне використання товарного знаку 

територіальним відділенням Антимонопольного комітету України до ТОВ «Промінь» були 

застосовані фінансові санкції.  

- Що таке недобросовісна конкуренція та її форми?  

- Які державні органи мають право здійснювати контроль за дотриманням 

антимонопольного законодавства?  

- Якими нормативними актами передбачена відповідальність за порушення 

антимонопольного законодавства?  

- Який порядок розгляду справ встановлено за порушення антимонопольного 

законодавства? 

 

2. Проаналізуйте аргументи учасників товариства. З якого моменту Петренко 

вважається учасником товариства? 

У зв’язку із важким матеріальним становищем, Іванчук вирішив продати  

належну йому 17% частку в статутному капіталі ТзОВ «Хмара». Про це він повідомив збори 

учасників, і запропонував учасникам у 10-денний строк придбати частку за  40 000 гривень.  

Учасники вважаючи, що ця сума не відповідає справжній вартості частки,  

відмовилися від її придбання. Через деякий час Іванчук продав частку Петренку за 30 000 

гривень. Коли ж Петренко з’явився у товариство, його не допустили, оскільки: 1) Петренко є 

єдиним учасником іншого господарського товариства; 2) договір про відступлення частки не 

посвідчений нотаріально; 3) Іванчук порушив права учасників на переважне придбання 

частки. Петренка також повідомили, що він учасником товариства не стане, оскільки на 

загальних зборах було прийнято рішення відмовити йому у вступі до товариства.  

 

 3. Проаналізуйте ситуацію. 

Між сталеплавильним комбінатом і ВАТ «Вторчормет» було укладено договір на поставку 

брухту кольорових металів на 2 роки. Поставка мала здійснюватися партіями по 250 тон 

щомісячно. Протягом першого року дії договору поставка здійснювалася в обумовлених 

розмірах. Наступного року ВАТ протягом січня-березня не змогло поставити брухту, а в 

травні поставило 720 тон брухту. Сталеплавильний комбінат пред’явив претензію про сплату 

неустойки за недопоставку в обумовлений договором строк. 

Чи підлягає поповненню недопоставка в наступному періоді в межах строку дії договору? 

 

4. Вирішіть спір. Назвіть ознаки підприємницької діяльності. Чи обґрунтованою є 

вимога працівників державної податкової служби. 

У приміщенні навчального закладу було розміщено оголошення, у якому господиня 

О. пропонувала взяти на квартиру двох студенток для проживання на строк не менше одного 

року з оплатою 1 000 (одна тисяча) гривен за місяць. Ознайомившись із текстом оголошення, 

працівники районної державної податкової інспекції відвідали господиню О. і вказали їй на 

необхідність зареєструватися в якості фізичної особи-підприємця. Господиня О. відмовилася 

виконувати вимогу працівників податкової служби, оскільки вона бере на квартиру 

студенток вперше; квартира є її особистою власністю, яку вона може використовувати за 

будь-яким призначенням. Окрім того, вона вчасно оплачує комунальні послуги та податки. 

Перед державою невиконаних зобов’язань не має. 

 

 

 



8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною шкалою (від 1 до 

100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» – для семестрових екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих 

практик; «зараховано», «не зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала 

переведення балів подана в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за поточний та  

проміжний контроль. 

Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються Положенням 

про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах 

ЄКТС, яке прийнято в  університеті із урахуванням вагових коефіцієнтів: 

– поточного контролю: 

для дисциплін, що завершуються заліком – 0,7; 

– проміжного контролю: 

для дисциплін, що завершуються заліком – 0,3. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його 

оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів 

(табл. 2): 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

перед-бачені 

навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 

поставлених перед ним 

завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального матеріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 

 



8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальної  та 

самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». Критерії оцінювання наводяться у 

таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі журналу академічної групи з обов’язковим 

позначенням виду роботи та дати проведення.  

Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, що 

переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.) з відповідним ваговим коефіцієнтом.  



 

Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 

 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака після коми. За 

таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною шкалою, яку множать на ваговий 

коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів за поточний контроль. Кількість балів за 

поточний контроль округлюють до цілих. 

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється викладачем у 

відповідній графі академічного журналу до проведення проміжного контролю.  

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» – для дисциплін, 

викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за кожне 

питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою (табл. 4.) та множиться на 

коефіцієнт 0,3. 

Результати проміжного контролю фіксуються у відповідній графі академічного журналу. 

 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня опанування 

студентами навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ними певних 

видів робіт, зазначених у робочій програмі навчальної дисципліни. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після закінчення її 

вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами поточного (ваговий коефіцієнт – 

0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3) контролю. При цьому обов’язкової присутності 

здобувачів вищої освіти під час заліку не передбачено.  

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, визначені в робочій 

програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний контроль (не 

менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів). 

 



9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА:  

Ноутбук, проектор. 
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