
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Економіко-правовий аналіз» 

 

Кафедра економічної безпеки та 

фінансових розслідувань 

 

Статус дисципліни вибіркова 
Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 
Ступінь вищої освіти магістр 
Форма здобуття вищої освіти Денна/заочна 
Мова викладання українська 
Навчальний рік 1 рік 2 семестр / 2 рік 1 семестр 
Форма підсумкового 
контролю 

залік 

 
Прізвище, ім’я, по батькові 
науково-педагогічного 
працівника, який веде 
дисципліну, науковий 
ступінь, вчене звання посада  

Доцент кафедри Фаїзов А.В., кандидат 
економічних наук, доцент 

профайл  https://scholar.google.com.ua/citations?user=e_ct2v
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Контактний телефон Внутр. тел. 11-75, телефон (044) 520-07-84 

 
Електронна адреса kafedrafv@ukr.net 
Розклад навчальних занять https://asu.naiau.kiev.ua/timeTable/searchTeacher 
Консультації  
 

Очні: (відповідно до окремого графіка кафедри) 
Онлайн: електронною поштою, пн-пт з 9:00 до 
16:00 

Сторінка дистанційного 
курсу  

https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=2553 
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Стислий опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння здобувачами вищої освіти 

основоположних знань щодо загальних закономірностей застосування процедур 

економіко-правового аналізу при оцінці діяльності суб’єктів господарювання та 

виявленні економічних правопорушень. 

Тривалість: 3 кредити. Загальна кількість годин – 90. 

Форми та методи навчання. Форма навчання – денна (очна)/ заочна. Словесні 

методи навчання (пояснення, розповідь, навчальна дискусія); методи індукції та 

дедукції; методи аналізу та синтезу; метод порівняння. 

Система поточного контролю. Поточний контроль здійснюється на кожному 

семінарському та практичному занятті відповідно до навчальних питань теми з 

метою вияснення готовності здобувачів вищої освіти до заняття (усне 

фронтальне, індивідуальне, комбіноване опитування, доповіді на семінарах, 

вирішення практичних завдань на практичних заняттях, участь здобувачів в 

обговоренні доповідей на семінарах та результатів вирішення практичних 

завдань, тематичне тестування). Оцінювання здобувача вищої освіти з 

дисципліни «Економіко-правовий аналіз» здійснюється шляхом встановлення 

відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття (виставлення балів від 2 

до 5). 

Система підсумкового контролю. Розподіл балів, з яких формується рейтинг 

компетентності здобувача вищої освіти, відбувається між поточним контролем 

(60 балів) та підсумковим контролем (40 балів).  

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з 

дисципліни «Економіко-правовий аналіз» визначається шляхом встановлення 

середньоарифметичного балу здобувача (помноженого на коефіцієнт К1 (К1 = 

12 (60 : 5)), отриманого на семінарських та практичних заняттях, з урахуванням 

роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи протягом опанування 

навчальної дисципліни. 

Максимальна кількість балів з аудиторної роботи здобувачів становить 60 

балів, підсумкового контролю - 40 балів. 

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача вищої освіти 

визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, 

отриманого за кожне питання підсумкового тесту, помноженого на коефіцієнт 

К2 (К2 = 8 (40 : 5)) з округленням результату до цілого числа. 

Пререквізити – «Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності», 

«Сучасна стратегія економічної безпеки України». 

Постреквізити – «Реалізація адміністративного законодавства», «Сучасні 

аспекти адміністративної відповідальності». 



Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПРН1. оцінювати природу та 

характер явищ і процесів на 

підприємстві, виявляти розуміння меж 

та механізмів їх правового регулювання; 

ПРН3. проводити збір, 

інтегрований аналіз та узагальнення 

інформаційних матеріалів з різних 

джерел, використовуючи сучасні 

методи і прийоми економіко-правової 

оцінки фінансово-господарської 

діяльності, виявлення загроз 

економічної безпеки, економічних 

правопорушень;  

ПРН8. оцінювати достовірність 

інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати і 

використовувати інформацію для 

виявляння причин та передумов 

виникнення правопорушень, загроз і 

негативних тенденцій в економічній 

діяльності суб’єкта господарювання; 

ПРН17. інтегрувати необхідні 

знання основних положень 

законодавства та розв’язувати складні 

задачі їх правозастосування за 

результатами проведення економіко-

правового аналізу господарської 

діяльності. 

CК1. здатність застосовувати 

принципи верховенства права у 

вирішенні проблемних ситуацій за 

результатами аналізу індикаторів 

негативних змін, виявлених 

правопорушень у фінансово-

господарській діяльності; 

CК6.здатність обґрунтовувати та 

мотивувати правові рішення, які 

необхідно прийняти на підставі 

проведення економіко-правового 

аналізу діяльності суб’єкта 

господарювання, надавати розгорнуту 

юридичну аргументацію; 

СК10.здатність ухвалювати 

рішення в економіко-правових 

ситуаціях, які виникають за 

результатами проведення комплексної 

оцінки фінансово-господарського стану 

підприємства і вимагають системного, 

логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх 

застосування; 

СК13.здатність доносити до 

фахівців і нефахівців у сфері права 

економічну інформацію, зміст проблем 

економічної безпеки, які виявленні в 

результаті проведення економіко-

правового аналізу діяльності суб’єкта 

господарювання, та характер 

оптимальних рішень з належною 

аргументацією. 

 

 

 



Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної 

дисципліни 

 

здатність комплексної оцінки ситуації та наслідків запропонованого рішення; 

здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці економіко-правових 

явищ та процесів на підприємстві; 

здатність розбиратися в сучасних технологіях збору інформації (нові та 

вдосконалені програми та платформи, нові опції). 

 

У процесі навчання особа набуває знання, вміння та навички: 

знання правових актів в частині регулювання суспільних відносин у сфері 

господарської діяльності, її інформаційного відображення в системі спеціальної 

документації, контролю і протидії економічним правопорушенням; 

вміння формулювати та аргументовано захищати власну правову позицію 

щодо виявлених у результаті проведення економіко-правового аналізу 

економічних загроз і порушень у господарській діяльності; 

вміння оцінювати економіко-правовий характер господарських процесів 

та явищ, формувати систему індикаторів змін, виявляти правопорушення, 

надавати їм правову оцінку; 

вміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблемні кейсові 

ситуації з оцінки  тенденцій фінансово-господарської діяльності; 

навички самостійного збору інформаційних матеріалів з різних джерел з 

використанням прийомів економіко-правової оцінки фінансово-господарської 

діяльності, засобів інформатизації і комп’ютерних технологій. 

 

Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

Тема 1. Економіко-

правовий аналіз в 

діяльності 

правоохоронних 

органів. 

Лекція: онлайн 

Навчальні питання 

1.Сутність і предмет економіко-

правового аналізу. 

2.Функції та завдання економіко-

правового аналізу. 

3.Зміст методу економіко-правового 

аналізу.  

4.Використання економіко-правового 

аналізу в роботі правоохоронних 

органів. 

Лекція: онлайн 

Навчальні питання 

1.Види економіко-правого аналізу та їх 

характеристика.  

2.Джерела і основні принципи 

1.Охарактеризуйте основні 

види аналізу господарської 

діяльності. 

2.Сформуйте особливості 

традиційних методів 

економіко-правового 

аналізу. 

3.Визначте та 

охарактеризуйте основні 

математичні методи 

економіко-правового 

аналізу.  

4.Охарактеризуйте 

спеціальні прийоми та 

методи економіко-

правового аналізу, які 



інформаційного забезпечення 

економіко-правового аналізу. 

3.Система показників, які 

використовують в економіко-

правовому аналізі. 

4.Загальні вимоги до підготовки 

вихідних аналітичних даних та 

оформлення результатів економіко-

правого аналізу. 

Семінарське заняття 

Питання до заняття 

1.Предмет та зміст економіко-

правового аналізу. 

2.Характеристика об’єктів економіко-

правового аналізу 

3.Принципи і завдання економіко-

правового аналізу. 

4.Функції економіко-правового аналізу. 

5.Економіко-правовий аналіз в роботі 

правоохоронних органів. 

Семінарське заняття 

Питання до заняття 

1.Загальна характеристика видів 

економіко-правого аналізу. 

2.Організаційні засади інформаційного 

забезпечення економіко-правового 

аналізу. 

3.Система показників, які 

використовують в економіко-

правовому аналізі. 

4.Вимоги до підготовки вихідних 

аналітичних даних та оформлення 

результатів економіко-правого аналізу 

Практичне  заняття 

Питання до заняття 

1 Використання традиційних методів 

економіко-правового аналізу при 

оцінці діяльності суб’єкта 

господарювання.  

2. Опрацювання математичних методів 

економіко-правового аналізу при 

оцінці господарської діяльності.  

3. Визначення обставин застосування 

спеціальних прийомів та методів 

економіко-правового аналізу, які 

використовуються у роботі 

правоохоронних органів. 

використовуються у роботі 

правоохоронних органів. 

5.Визначте поняття аудиту 

та сформулюйте його 

завдання і функції.  

6.Систематизуйте методи і 

методичні прийоми аудиту.  

7.Визначте поняття та 

опишіть структуру 

аудиторського висновку. 

8, Проаналізуйте сучасне 

нормативно-правове 

забезпечення контролю, 

аналізу та аудиту Україні. 

9. Опишіть організаційні 

засади інформаційного 

забезпечення економіко-

правового аналізу.  

10.Узагальніть 

методологічні підходи і 

основні методи економіко-

правового аналізу.  
 
Тематика рефератів: 

1.Економіко-правовий 

аналіз як особливий метод 

пізнання процесів на 

підприємстві. 

2.Основні етапи розвитку 

та становлення економіко-

правового аналізу. 

3.Історичні аспекти 

формування аудиторської 

діяльності в Україні. 

4.Нормативно-правове 

забезпечення контролю, 

аналізу та аудиту Україні. 

5.Економіко-правовий 

аналіз та аудит. 

6.Види економіко-

правового аналізу, їх 

класифікація. 

7.Сутність та зміст 

факторного аналізу.  

8.Нормативно-правове 

забезпечення відображення 

господарської діяльності в 

бухгалтерському обліку 

підприємства. 

9.Класифікація джерел 

інформації у системі 

правоохоронних органів. 



10.Міжнародні 

інформаційні ресурси в 

економіко-правовому 

аналізі. 

 

 

 

 

Тема 2. Аналіз 

первинної 

бухгалтерської 

документації 

суб’єкта 

господарювання. 

Лекція: онлайн 

Навчальні питання 

1.Поняття та зміст первинних 

документів. 

2.Види первинних документів, що 

характеризують господарські операції.  

3.Методика аналізу операцій з 

виробничими та фінансовими 

ресурсами. 

4.Аналіз ефективності використання 

виробничих та фінансових ресурсів. 

Семінарське заняття 

Питання до заняття 

1.Поняття та зміст первинних 

документів. 

2.Ознаки первинних документів. 

3.Основні види первинних документів, 

що характеризують господарські 

операції.  

4.Методика аналізу операцій з 

виробничими та фінансовими 

ресурсами. 

Семінарське заняття 

Питання до заняття 

1.Поняття економічного 

правопорушення та його ознаки. 

2.Характеристика основних 

правопорушень, що здійснюються в 

процесі підприємницької діяльності. 

3.Особливості викриття та припинення 

правопорушень у сфері 

підприємницької діяльності. 

4.Нормативно-інституціональне 

забезпечення протидії економічним 

правопорушенням в Україні. 

Практичне заняття 

Питання до заняття 

1. Проведення аналізу бухгалтерських 

документів, в яких відображений рух 

грошових коштів та товарно-

матеріальних цінностей суб’єкта 

господарювання. 

2.Проведення аналізу показників 

складу, структури основних 

1.Сформуйте ознаки 

первинних документів. 

2.Проаналізуйте сучасне 

нормативно-правове 

забезпечення відображення 

господарської діяльності в 

бухгалтерському обліку 

підприємства.  

3.Систематизуйте методи 

перевірки достовірності, 

об’єктивності, повноти 

економічної інформації.  

4.Визначте основні способи 

аналізу бухгалтерських 

документів, в яких 

відображений рух 

грошових коштів та 

товарно-

матеріальних цінностей. 

5.Охарактеризуйте основні 

правопорушення, що 

здійснюються в процесі 

підприємницької 

діяльності. 

6.Сформулюйте 

особливості викриття 

правопорушень, предметом 

яких є грошові кошти та 

товарно-матеріальні 

цінності. 

7.Проведіть аналіз 

нормативно-

інституціонального 

забезпечення протидії 

економічним 

правопорушенням в 

Україні. 

8.Опрацюйте методику 

проведення аналізу 

показників складу, 

структури основних 

виробничих фондів.  

9.Опрацюйте методику 

проведення аналізу 



виробничих фондів суб’єкта 

господарювання.  

3.Проведення аналізу ефективності 

використання виробничих та 

фінансових ресурсів суб’єкта 

господарювання.  

Практичне заняття 

Питання до заняття 

1. Виявлення правопорушень 

предметом яких є основні фонди 

суб’єктів господарювання.  

2.Встановлення правопорушень 

предметом яких є грошові кошти 

суб’єктів господарювання. 

3.Виявлення правопорушень 

предметом яких є виробничі ресурси 

суб’єкта господарювання. 

ефективності використання 

виробничих та фінансових 

ресурсів.  

10.Опрацюйте методику 

аналізу ефективності 

реалізації інвестиційних 

проектів.  

 

Тематика рефератів: 

1.Основні методи 

документальної перевірки. 

2.Складові системи 

економічної безпеки 

підприємства та їх 

характеристика. 

3.Сутність і характеристика 

сучасних економічних 

правопорушень. 

4.Особливості 

правопорушень в 

діяльності підприємств з 

державною формою 

власності. 

5.Відповідальність за 

вчинення економічних 

правопорушень. 

6.Економічні 

правопорушення та 

механізм протидії у 

розвинутих країнах. 

7.Інституціональне 

забезпечення протидії 

економічним 

правопорушенням в 

Україні. 

8.Тіньова економіка як 

об’єкт економіко-правового 

аналізу. 

9.Способи приховування 

економічних 

правопорушень, пов’язаних 

з використанням ресурсів.  

Тема 3. Основи 

аналізу фінансової 

звітності 

підприємства 

Лекція: онлайн 

Навчальні питання 

1.Види та класифікація звітності 

підприємств. 

2.Сутність фінансової звітності та мета 

її складання. 

3.Нормативно-правове забезпечення та 

державне регулювання фінансової 

звітності в Україні.  

4.Фінансова звітність як інформаційна 

1.Охарактеризуйте 

особливості економіко-

правового аналізу 

господарсько-фінансової 

діяльності суб’єкта 

господарювання. 

2.Визначте основні 

складові системи 

економічної безпеки 

підприємства. 



база економіко-правового аналізу 

підприємства. 

Семінарське заняття 

Питання до заняття 

1.Характеристика видів звітності 

підприємств. 

2.Сутність фінансової звітності та мета 

її складання. 

3.Нормативно-правове забезпечення та 

державне регулювання фінансової 

звітності в Україні.  

4.Поняття та будова фінансової 

звітності як особливого джерела 

інформації. 

5.Інформаційна характеристика видів 

фінансової звітності підприємства. 

Семінарське заняття 

Питання до заняття 

1.Економіко-правовий аналіз 

господарсько-фінансової діяльності 

суб’єкта господарювання. 

2.Фінансова звітність як інформаційна 

база економіко-правового аналізу 

підприємства. 

3.Основні складові системи 

економічної безпеки підприємства та їх 

характеристика. 

4.Показники господарсько-фінансової 

діяльності в оцінці економічної безпеки 

суб’єкта господарювання. 

Практичне заняття 

1.Опрацювання методики комплексної 

оцінки фінансово-господарської 

діяльності підприємства на основі 

емпіричних даних. 

2.Проведення аналізу фінансової 

стійкості суб’єкта господарювання на 

основі емпіричних даних.  

3.Проведення аналізу ліквідності та 

платоспроможності суб’єкта 

господарювання на основі емпіричних 

даних.  

Практичне заняття 

Питання до заняття 

1.Проведення аналізу ділової 

активності суб’єкта господарювання на 

основі емпіричних даних.  

2.Проведення аналізу ефективності 

використання капіталу підприємства на 

основі емпіричних даних. 

3. Проведення діагностики банкрутства 

суб’єкта господарювання на основі 

3.Сформуйте систему 

показників господарсько-

фінансової діяльності при 

оцінці економічної безпеки 

суб’єкта господарювання. 

4.Визначте роль фінансової 

звітності як особливого 

джерела інформації. 

5.Опрацюйте методику 

проведення комплексної 

оцінки фінансово-

господарської діяльності 

підприємства. 

6.Опрацюйте методику 

проведення аналізу 

фінансової стійкості 

суб’єкта господарювання.  

7.Опрацюйте методику 

проведення аналізу 

ліквідності та 

платоспроможності 

суб’єкта господарювання.  

8.Опрацюйте методику 

проведення аналізу ділової 

активності суб’єкта 

господарювання.  

9.Опрацюйте методику 

проведення аналізу 

ефективності використання 

капіталу підприємства. 

10.Опрацюйте методику 

проведення діагностики 

банкрутства суб’єкта 

господарювання. 

 

Тематика рефератів: 

1.Методологічні засади  

економіко-правового 

аналізу фінансової 

діяльності. 

2.Використання ресурсів 

мережі Інтернет в 

проведенні оцінки 

діяльності суб’єкта 

господарювання. 

3.Поняття та види ризику в 

діяльності підприємства. 

4.Аналіз розвитку 

діяльності підприємства. 

5.Діагностика банкрутства 

підприємства. 

6.Заходи попередження 



емпіричних даних. 

 

фінансової кризи в 

діяльності підприємства. 

 

 

. 
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Євлаш, О. О. Говоруха – Х. : ХДУХТ, 2019. – 108 с. 

Олійничук О.І. Правові основи протидії економічній злочинності: навч. 

посібник / О. І. Олійничук. Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б., 2016. 241 с. 

Організація і методика економічного аналізу: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Т. Д. Косова [та ін.]; Мін. освіти і науки 

України, Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського. К.: Центр учбової літератури, 2014. 527 с.  

Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом  зловживання  службовим  становищем  у  сфері будівництва: метод.  

рек. / А. П. Запотоцький, А. А. Вознюк,  С. В. Кучменко. Київ:Нац. акад. внутр. 

справ, 2017. 78 с. 

Судова  бухгалтерія: навч. посібник / І.О.Ревак, О.Й. Хомин,   

Ю.І. Кіржецький, С.І. Мельник. Львів: ЛьвДУВС,  2017.  328  с. 

 

Додаткова література  

 

Гайдис Н.М. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для студ. вищих 

навч. закл. / Н,М. Гайдис. Національний банк України; Львівський банківський 

ін-т.: ЛБІ НБУ, 2014. 414с.  

Дондик Н.Я. Використання спеціальних бухгалтерських знань при 

розслідуванні економічних злочинів: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / 

Харківський національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2014.20 с. 

Економічний аналіз: базовий курс для податкового аналітика: навч. посіб. 

/ Нац. ун-т ДПС України; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Тарангул. К.: 

СВЦ ДПС України : СВЦ Міндоходів України, 2013. 799 с. 



Іванієнко В.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб./ В.В. Іванієнко. 

Харківський держ. економічний ун-т. 2.вид.Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. 168с. 

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання /  

Л.А. Лахтіонова. Київський національний економічний ун-т. К : КНЕУ, 2011. 

388с. 

Кузьминский М.Н. Організація бухгалтерського обліку і аналізу 

господарської діяльності / М.Н. Кузьминский. К: Вища школа, 2014. 253 с. 

Остап’юк Н.А. Фінансові ресурси як предмет злочину: економіко-

правовий аналіз/ Н.А.Остап’юк, О.В.Процюк // Фінансовий простір. №2 (14), 

2014.С.128-124.  

Навчальний посібник у структурно-логічних схемах з дисципліни 

«Судово-бухгалтерська експертиза»  для  студентів  денної  та  заочної  форми  

навчання спеціальності: «Облік і оподаткування» / О.В Топоркова,  

Н.С. Акімова. Х. : ХДУХТ, 2018.  

Твердохлібова Д.В. Грошові потоки: методичні засади побудови і аналізу: 

наук. доп. / Д. В. Твердохлібова ; наук. ред. І. О. Луніна ; НАН України, Ін-т 

екон. прогнозування. К.: [б.в.], 2015. 88 с. 

Філиппова С.В. Аналітичні інструменти системи економічної безпеки 

суб'єктів господарювання (на прикладі виноробних підприємств): монографія / 

С. В. Філиппова, С. А. Нізяєва. Одес. нац. політехн. ун-т.  Донецьк : Ноулідж, 

Донецьке вид-ня, 2014. 79 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті  

 

wwww.dkrs.gov.ua/kru/uk – Державна аудиторська служба України.  

ww.byhgalter.com – Бухгалтерський облік в Україні. Практична 

бухгалтерія доступно та зрозуміло 

www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України  

www.nbu.gov.ua – Національний банк України 

www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури 

«Правознавець» 

www.rada.gov.ua – Верховна Рада України 

www.tax.gov.ua  – Державна податкова служба України 

www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України  

www.vobu.com.ua – Всеукраїнська професійна газета «Все про 

бухгалтерський облік».  
 

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни 

пакет програмних продуктів Microsoft Office; 

мультимедійний проєктор, комп’ютер /ноутбук/планшет; 

ресурси дисципліни на платформі Moodle (тексти лекцій, плани 

семінарських та практичних занять, тематичні та підсумкові тести). 

 

 

http://www.byhgalter.com/
http://www.byhgalter.com/
http://www.byhgalter.com/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.nbu.gov.ua/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.tax.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.vobu.com.ua/


Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з 

дотриманням основних нормативних документів Національної академії 

внутрішніх справ. 

Політика щодо академічної доброчесності: здобувач вищої освіти має 

погодитися на дотримування принципів академічної доброчесності (складати 

тематичні та підсумковий тести самостійно без допомоги сторонніх осіб, не 

вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити власні результати чи 

погіршити/покращити результати інших здобувачів, не поширювати відповіді 

на тематичні та підсумковий тести з дисципліни). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування та підготовки 

практичних завдань під час заняття. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. При визначенні середнього балу здобувача вищої 

освіти необхідною умовою є наявність відповідних балів не менше, як на 50% 

занять. При невиконанні цієї умови здобувач вважається таким, що має 

академічну заборгованість за дисципліною «Економіко-правовий аналіз», яку 

зобов’язаний ліквідувати. За об’єктивних причин (хвороба та ін.) навчання 

може відбуватись в онлайн у формі, погодженій з викладачем. 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: академічну 

заборгованість за пропущеними семінарськими та практичними заняттями 

здобувач вищої освіти зобов’язаний ліквідувати шляхом відпрацювання у 

визначеній викладачем формі відповідних тем програми навчальної 

дисципліни, з яких є пропуск, у двотижневий термін після повернення до 

навчання. За бажанням отримати оцінку, вищу за оцінку, отриману на занятті, 

здобувач має право перескласти відповідну тему у визначеній викладачем 

формі у тижневий термін. 

Оцінювання результатів навчання 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість балів 

мax 60 % мах 40 % мах 100 % 

Тема 1 

 

Тема 

2 

Тема 3 

 

Самостійна 

робота 

залік  

15 15 15 15 40 100 

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 
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