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Консультативна допомога кафедри 
Очні консультації: з 14.00 до 16.30 відповідно до графіка чергувань науково- 

педагогічних працівників кафедри. 

Online-консультації: за допомогою електронної пошти (k008@naiau.kiev.uа), 

месенджерів і платформи Zооm, Пн-Пт з 9:00 до 16:00. 

 

1. Коротка анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи, доктринальні засади, 

правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та 

інститути договірного права, правові норми та наукові погляди щодо порядку укладення, 

зміни та розірвання договорів, а саме: загальнотеоретична характеристика договору як 

правової форми, що може опосередковувати різноманітні по суті суспільні відносини; 

система принципів договірного права за цивільним законодавством; теоретичні і практичні 

проблеми укладення цивільно-правових договорів; проблеми договірного регулювання у 

різних сферах; проблеми класифікації цивільно-правових договорів, поняття «поетапного 

(ступінчастого)» засобу побудови системи договорів; проблеми диференціації в системі 

договорів; місце комерційного договору в загальній системі договорів; особливості 

публічно-правових договорів; особливості зовнішньоекономічних договорів. 

Формами навчання є лекції (відеолекції), практичні, семінарські заняття (аудиторно або 

в режимі он-лайн, з використанням відео-конференції, за допомогою Skype, Zoom, інших 

освітніх веб-технологій, інтерактивних електронних курсів, блогів, чатів, форумів тощо). 

Ключовими питаннями, що підлягають вивченню, є такі: основні принципи, 

доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, 

юридичні категорії та інститути договірного права, правові норми та наукові погляди щодо 

порядку укладення, зміни та розірвання договорів, а саме: загальнотеоретична 

характеристика договору як правової форми, що може опосередковувати різноманітні по суті 

суспільні відносини; система принципів договірного права за цивільним законодавством; 

теоретичні і практичні проблеми укладення цивільно-правових договорів; проблеми 

договірного регулювання у різних сферах; проблеми класифікації цивільно-правових 

договорів, поняття «поетапного (ступінчастого)» засобу побудови системи договорів; 

проблеми диференціації в системі договорів; місце комерційного договору в загальній 

системі договорів; особливості публічно-правових договорів; особливості 

зовнішньоекономічних договорів.  

 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні аспекти договірного права» є 

підготовка до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців 

та майбутніх дослідників-науковців. Вивчення даного спеціального курсу спрямоване на 

стимулювання наукових досліджень загально-правових проблем договірного права, оскільки 

останнім часом увага зосереджувалась на аналізі питань правового регулювання конкретних 

видів договорів. 

Розбудова в Україні правової держави, зорієнтованої на європейські та світові 

стандарти зумовлює не тільки вивчення закономірностей розвитку національної правової 

системи та можливості запровадження у вітчизняну систему міжнародно-правових 

стандартів, а й доктринальне осмислення загальновизнаних підходів та можливості сучасних 

змін загальноприйнятої концепції договірного права. 

 

Основними цілями вивчення дисципліни «Сучасні аспекти договірного права» є 

визначення концептуального підходу до поняття договору в цивілістиці та реалізації 

принципу свободи договору. Виробити в процесі навчання принципово новий підхід до 

оцінки ролі та значення договірних  відносин в загальній системі суспільних відносин. 
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3. Формат навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна проводиться в очній (offline) та змішаній (blended) формах 

відповідно до структури освітнього процесу, тематичного плану та розкладу занять. 

 

4. Результати навчання 
Результати вивчення дисципліни деталізують програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України, що забезпечує здобувачам вищої 

освіти набуття необхідних компетентностей. 

  

Здобувачі вищої освіти другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі 

спеціальності 081 «Право» повинні набути наступні компетентності: 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні 

компетентності 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства 

права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, 

у ситуаціях правової невизначеності.  

ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 

системи Європейського Союзу на правову систему України.  

ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 

Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини 

на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.  

ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного 

права та міжнародних правових систем з правовою системою 

України.  

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного права, а 

також кримінальної юстиції.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння 

основних засад (принципів) та процедур судочинства в 

Україні.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 
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Здобувачі вищої освіти другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі 

спеціальності 081 «Право» повинні продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, 

тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 

дослідження.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності.  

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих 

послуг.  

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з 

правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на 

відповідні суспільні відносини.  

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування 

у різних сферах професійної діяльності. 

 

 

5. Обсяг навчальної дисципліни (денна/заочна) 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 8 год. / 4 год. 

семінарські заняття / практичні  30/28 год. / 8/6 год. 

самостійна робота 69 год. / 117 год. 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

рік навчання 

здобувачів 

вищої освіти 

Нормативний/ 

вибірковий 

2021-2022 3 Право ІІ варіативний (В) 

 

7. Пререквізити: 

філософія правозастосування та логіка юридичної аргументації; сучасні методології 

науково-правових досліджень; юридична компаративістика; нормопроектувальна та 

правозастосовна діяльність юриста; право інтелектуальної власності 

 

Постреквізити: 

інформаційні системи та технології в правозастосовчій діяльності; цивільне 

процесуальне право: сучасні аспекти правозастосування; цивільне право: сучасні аспекти 

правозастосування; сучасні аспекти спадкового права; особливості розгляду окремих 

категорій цивільних справ 
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8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання.  

З боку здобувачів вищої освіти: наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в мережі 

Internet. 

З боку науково-педагогічних 

працівників та навчального закладу: 

наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в мережі 

Internet, використання доступних освітніх он-

лайн платформ, відповідне навчально-

методичне забезпечення (навчальна та 

робоча програма навчальної дисципліни 

«Сучасні аспекти договірного права», плани-

конспекти проведення занять, методичні 

розробки організації самостійної та роботи 

здобувачів вищої освіти, тестові завдання для 

проведення поточного та підсумкового 

контролю засвоєння теоретичних знань, 

тощо. 

 

9. Політики курсу. 

Досягається за допомогою наступних складових: 

1) здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів академічної 

доброчесності;  

2) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

3) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; 

5) засвоєння тем пропущених лекційних занять здійснюється шляхом відпрацювання 

здобувачем вищої освіти (співбесіда, реферат, презентація, доповідь тощо). Пропущені 

практичні та (або) семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, та незадовільні 

оцінки здобувач вищої освіти відпрацьовує науково-педагогічному працівникові згідно з 

графіком консультацій до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у 

журналі групи. 

 

10. Схема навчальної дисципліни 
Тема заняття,  кількість годин 

план заняття, тези 
 
 

Вид 

навчальног
о заняття 

 
 

 

Необхідне 
обладнання 

 
 

 

Ресурси в 
інтернеті, 

література 

Права та обов’язки 
здобувачів під час 

проведення 

навчального заняття 
 

Перелік необхідних 
завдань, які мають 

виконати здобувачі 

на занятті 

 
 

 

Бал 
(оцін

ки) 
 

П
р

и
м

іт
к
и

 

Тема 1. Загальні правові 

засади інституту договірного 

права (12 год.) 
Договірне правове 

регулювання у приватному 

праві. Поняття договору як 

соціального інституту та 

юридичної категорії. Договір 

як правовий засіб 
нормативного та 

індивідуального правового 

регулювання. Характеристика 
договору як правового акту. 

Цивільно-правовий договір як 

підстава виникнення 

Лекція (2 

год.)., 

семінарськ
е заняття 

(4 год.), 

практичне 

заняття (2 

год.), 

самостійна 
робота (4 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 

дисципліни поважати 
гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси всіх 
учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 

Опрацювати 

лекційний матеріал, 

підготуватися до 
семінарського та 

практичного  занять. 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 

підійде до вивчення 
рекомендованих 

джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 
висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 

5 
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зобов’язань. Принципи 

договору. Свобода договору. 
Функції договору. Поняття 

обов’язковості договору та 

його юридичне забезпечення.  
Зміст договору. Істотні, 

звичайні та випадкові умови 

договору. Тлумачення умов 
договору. Стадії укладення 

цивільно-правового договору. 

Оферта. Акцепт. Захист 
цивільних прав та інтересів 

сторін договору. Вирішення 

переддоговірних спорів. Зміна 
та розірвання договору. 

 

етичних норм, 

тощо 

практики. До 

семінарського 
заняття здобувач 

повинен підготувати 

короткі виступи з 
кожного 

контрольного 

питання теми. При 
підготовці до 

практичного заняття 

здобувач повинен 
розв’язати 

запропоновані задачі. 

Вирішення задач 
виконується 

письмово з 

обов’язковою 
аргументацією та 

посиланням на 

відповідні правові 
норми. 

Тема 2. Проблеми 

диференціації цивільно-

правових договорів (11 год.) 

Поняття і принципи 

класифікації цивільно-
правових договорів та 

класифікаційні утворення 

(форми). Функціональне 
призначення різних 

класифікаційних груп 

(утворень). Поетапний 
(ступінчастий) спосіб 

побудови договорів (типізація, 

виділення договірних видів, 

виокремлення різновидів). 

Одноступенева та 

багатоступенева класифікація 
цивільно-правових договорів. 

Нетипові та інтегровані 

договори. Класифікація 
договорів. Іменні та безіменні 

договори. Односторонні, 

двосторонні та багатосторонні 
договори. Договори на користь 

третьої особи. Комутативні та 

алеаторні договори. Публічні 
договори. Договір приєднання. 

Попередній договір. 

 

Семінарсь

ке заняття 
(4 год.), 

практичне 

заняття (2 
год.), 

самостійна 

робота (5 
год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 
інтереси всіх 

учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Опрацювати 

лекційний матеріал, 
підготуватися до 

семінарського та 

практичного  занять. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 
підійде до вивчення 

рекомендованих 

джерел, дасть їм 
критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 

практики. До 

семінарського 
заняття здобувач 

повинен підготувати 

короткі виступи з 
кожного 

контрольного 

питання теми. При 
підготовці до 

практичного заняття 

здобувач повинен 
розв’язати 

запропоновані задачі. 

Вирішення задач 
виконується 

письмово з 

обов’язковою 
аргументацією та 

посиланням на 

відповідні правові 
норми. 
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Тема 3. Проблеми правового 

регулювання окремих видів 

договірних зобов’язань (50 

год.) 

Договірне регулювання 
відносин у сімейній сфері. 

Договірне регулювання 

соціально-трудових відносин. 
Договірне регулювання 

відносин у сфері кредитно-

розрахункових відносин. 
Договірне регулювання 

екологічних відносин. Правова 

конструкція договору підряду, 
проблеми правового 

регулювання. Договір 

довірчого управління майном. 
Поняття, особливості та зміст 

спадкового договору. Договір 

про конфіденційність, 
проблеми правового 

Лекція (2 

год.), 
семінарськ

е заняття 

(10 год.), 
практичне 

заняття (8 

год.), 
самостійна 

робота (30 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 
інтереси всіх 

учасників освітнього 

процесу, 
дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 

семінарського та 
практичного  занять. 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо 

підійде до вивчення 

рекомендованих 
джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 

висловить власну 
думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 

практики. До 
семінарського 

заняття здобувач 

повинен підготувати 
короткі виступи з 

кожного 

контрольного 
питання теми. При 

5 
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регулювання. Договір про 

надання медичної допомоги, 
проблеми правового 

регулювання. Зобов’язання  зі 

спільної діяльності. Договори 
щодо розпорядження 

майновими правами 

інтелектуальної власності 
(ліцензійний договір). Договір 

комерційної концесії, 

проблеми правового 
регулювання. 

Дистриб’юторський договір. 

Агентський договір, проблеми 
правового регулювання. 

Договір комісії.  

підготовці до 

практичного заняття 
здобувач повинен 

розв’язати 

запропоновані задачі. 
Вирішення задач 

виконується 

письмово з 
обов’язковою 

аргументацією та 

посиланням на 
відповідні правові 

норми. 

Тема 4. Особливості 

виконання окремих видів 

договорів (31 год.) 

Співвідношення понять 

«виконання договору» та 
«виконання зобов’язання», 

термінологічні проблеми. 
Поняття та зміст принципів 

виконання зобов’язань. 

Предмет та спосіб виконання 
договірного зобов’язання. 

Види виконання. Виконання 

договірного зобов’язання 
третьою особою. Оформлення 

належного виконання. 

Особливості виконання 
договорів про передачу майна 

у власність.  Особливості 

виконання договорів про 

передачу майна у тимчасове 

користування. Особливості 

виконання договорів про 
виконання робіт. Особливості 

виконання договорів про 

надання послуг. Особливості 
виконання договорів про 

здійснення кредитно-

розрахункових операцій. 
Договори щодо розпорядження 

майновими правами 

інтелектуальної власності. 
Договір комерційної концесії.  

 

Лекція (2 

год.), 

семінарськ

е заняття 

(6 год.), 
практичне 

заняття (8 
год.), 

самостійна 

робота (15 
год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 
навчальної 

дисципліни поважати 

гідність, права, 
свободи та законні 

інтереси всіх 

учасників освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Підготуватися до 

семінарського та 

практичного  занять. 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо 

підійде до вивчення 
рекомендованих 

джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 
висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 
практики. До 

семінарського 

заняття здобувач 
повинен підготувати 

короткі виступи з 

кожного 

контрольного 

питання теми. При 

підготовці до 
практичного заняття 

здобувач повинен 

розв’язати 
запропоновані задачі. 

Вирішення задач 

виконується 
письмово з 

обов’язковою 

аргументацією та 
посиланням на 

відповідні правові 

норми. 
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Тема 5. Забезпечення 

виконання договірних 

зобов’язань (31 год.) 

Поняття способів забезпечення 

виконання зобов’язань. 

Класифікація способів 
забезпечення виконання 

зобов’язань. 

Зобов’язально-правові способи 
забезпечення виконання 

договірних зобов’язань. 

Неустойка. Форма неустойки. 
Види неустойки: штрафна, 

залікова, виключна, 

альтернативна. Штраф. Пеня. 
Порука. Підстави припинення 

поруки. Гарантія. Завдаток. 

Відмінність завдатку від 
авансу. 

Речові способи забезпечення 

виконання зобов’язань. 
Застава. Іпотека. Заклад. 

Форми застави. Застава товарів 

в обороті або переробці. 
Застава цінних паперів. Застава 

майнових прав. Порядок 

реалізації застави. 
Притримання. 

Лекція (2 

год.), 

семінарськ
е заняття 

(6 год.), 

практичне 
заняття (8 

год.), 

самостійна 
робота (15 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 
освітньої програми 

навчальної 

дисципліни поважати 
гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси всіх 
учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 
етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 

семінарського та 

практичного  занять. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 
підійде до вивчення 

рекомендованих 

джерел, дасть їм 
критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з судової 

практики. До 

семінарського 
заняття здобувач 

повинен підготувати 

короткі виступи з 
кожного 

контрольного 

питання теми. При 
підготовці до 

практичного заняття 

здобувач повинен 
розв’язати 

запропоновані задачі. 

Вирішення задач 
виконується 

5 
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 письмово з 

обов’язковою 
аргументацією та 

посиланням на 

відповідні правові 
норми. 

 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

Участь в роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40, тобто 100 бальна 

за семестр: 

«відмінно» – здобувач демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, 

наводить повний обґрунтований розв’язок 

прикладів та задач, аналізує причинно-

наслідкові зв’язки; вільно володіє 

науковими термінами; 

«добре» – здобувач демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, 

вміє застосувати його до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, у деяких 

випадках нечітко формулює загалом 

правильні відповіді, допускає окремі 

несуттєві помилки та неточності розв‘язках; 

«задовільно» – здобувач володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

«незадовільно» – здобувач не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами 

Вимоги до письмової роботи (за 

умови наявності) 

Написання рефератів, доповідей, 

презентацій, тощо здійснюється відповідно 

до запропонованої тематики викладачем, з 

урахуванням програми навчальної 

дисципліни. 

Семінарські та практичні заняття Під час проведення семінарів 

(практичних занять) здобувачі працюють у 

такому форматі:  

1) викладач оголошує вступну промову, 

перевіряє наявність здобувачів та оголошує 

навчальні питання заняття; 

2) надається можливість оголошення 
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доповідей, рефератів, презентацій тощо; 

3) здобувачі відповідають на навчальні 

питання (практичні завдання), після 

кожного з них інші здобувачі вносять свої 

пропозиції та доповнення, а також задають 

додаткові запитання; 

4) викладач підводить підсумки, 

відповідає на запитання здобувачів, 

оголошує оцінки та оголошує тему та 

завдання наступного заняття. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Відсутність невідпрацьованих 

пропусків занять та незадовільних оцінок, а 

також наявність більше 50% оцінок на 

аудиторних заняттях. 

 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).  

Таблиця 1  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова кількість 

балів 

 залік  

 Max 60% Мах 40% 

 

 

Мах 100% 

 

 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 5. 

Самостійна робота 

    
 

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності, 

залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом 

здобувача та ECTS оцінками (табл. 2). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 
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