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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, які передують 

вивченню 
Економічна теорія, регіональна економіка, застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів 

Освітні компоненти для яких є базовою Економіка ІТ-підприємства, фінанси, гроші та кредит,  формування бізнес-моделі підприємства 

Мета курсу: 
формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з основних питань розбудови цифрової економіки, з демонстрацією реального стану  

її розвитку в Україні.  

Компетентності відповідно до освітньої програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)  Hard-skills / Спеціальні компетентності (СК) 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

С1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях (відповідає ПРН 4). 

С5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної політики держави (відповідає ПРН 9). 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем. 

ПРН9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

ПРН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів. 

 
 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Тема, опис теми 
Вид 

заняття 
Оцінювання 

за тему 
Форми і методи навчання/питання до самостійної роботи 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

Теоретичні засади розвитку цифрової економіки 
Тема 1. Цифрова економіка як господарська система та 

економічна дисципліна  

Знати: основні підходи до визначення сутності цифрової 

економіки; основні світові цифрові тренди та чинники розвитку 

цифрової економіки; характерні ознаки цифрової економіки; 

основні принципи цифровізації економіки України; 

Вміти:  визначати ключові ознаки та цілі цифрової економіки; 

визначати та аналізувати цифрові технології, продукти, послуги; 

володіти здатністю аналізувати розвиток цифрових технологій, 

продуктів, послуг в різних сферах цифрової економіки. 
Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція 1 

5,0* 

Лекція-візуалізація 

Практичне 

заняття 1 

Усне опитування, навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

Тема 2. Державне регулювання розвитку цифрової 

економіки України  

Знати: стратегічні пріоритети для країн на стадії зародження 

цифрової економіки, переходу до неї або перетворення; 

міжнародні принципи щодо доступу до офіційної інформації; 

передумови прийняття концепції розвитку цифрової економіки 

та суспільства України;  мету, задачі Концепції реалізації 

ініціативи Цифрового порядку денного України 2020”; головні 

цілі, задачі  та принципи цифрового розвитку України 

Вміти:  обґрунтувати сценарій розвитку цифрової економіки; 

визначати напрями цифрового розвитку. 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція 2 

5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 2 
Усне опитування, обговорення ситуаційного завдання 

Тема 3. Розвиток електроного бізнесу в умовах цифровізації 

економіки 

Знати:  еволюцію інформаційних технологій; передумови 

розвитку електронного бізнесу; сутність електронного бізнесу 

та його складові 

Лекція 3  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 3 
 Усне опитування, обговорення ситуаційного завдання 



Вміти:  визначити різницю між електронним бізнесом і 

електронною торгівлею; визначати вплив цифрової економіки 

на бізнес та визначати можливості та загрози. 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Тема 1. Цифрова економіка як господарська система та 

економічна дисципліна  

Тема 2. Державне регулювання розвитку цифрової 

економіки України   

Тема 3. Розвиток електроного бізнесу в умовах цифровізації 

економіки 
 

Самостійна 

робота 
9-10 

1. Знайти та навести приклади по кожному виду 

цифрових технологій, цифрових продуктів та 

послуг. Оформити у вигляді таблиці. 

2. На прикладі розвитку сфери електронної торгівлі 

побудувати матрицю електронного простору 

взаємодії суб’єктів економіки  

3. На сайті Міністерство та Комітет цифрової 

трансформації України (веб сайт 

https://thedigital.gov.ua/ministry) ознайомитись з 

Планом роботи на поточний (наступний) рік та 

основними запланованими проектами. Надати їм 

характеристику 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

Особливості механізмів розвитку електронного бізнесу 
Тема 4. Сучасний ринок електронної комерції 

Знати:  історію розвитку ринків електронної комерції; роль 

технологій електронної комерції у формуванні нових ринків; 

нові види послуг на основі технологій краудсорсинга і 

краудфандинга; особливості ринку електронної комерції; 

можливості ринку електронної комерції С2С; 

Вміти: аналізувати еволюцію ринку електронної комерції; 

пояснювати причини зміни частки цифрової економіки у ВВП; 

аналізувати індекс Херфіндаля – Хіршмана (Herfidahl–Hirschman 

index); виявляти причини бурхливого розвитку ринку мобільної 

комерції, зокрема, ринку месенджерів; 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція 4 

5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 4 
Усне опитування, обговорення ситуаційного завдання  

Тема 5. Моделі електронного бізнесу  Лекція 5 5,0*  Лекція-візуалізація 

https://thedigital.gov.ua/ministry


Знати: сутність глобалізації та значення теорії поколінь; 

фактори впливу на формування різних моделей бізнесу та 

чинники організаційної побудови бізнесу; шляхи побудови 

моделі електронного бізнесу, що призводять до скорочення 

витрат. 

Вміти:  аналізувати особливості споживчої поведінки 

покоління NEXT в цілях побудови ефективної системи 

взаємовідносин з цільовим сегментом; визначати тип бізнес-

моделі для різних ринкових сегментів з урахуванням галузевих 

особливостей (“bricks and mortar” business, “click and mortar” 

business, “click” business); проводити аналіз і вибирати 

відповідну модель ціноутворення при виведенні електронного 

бізнесу на ринок. 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 
Рекомендовані джерела: 1–8 

Практичне 

заняття 5 
Усне опитування, обговорення ситуаційного завдання 

Лекція 6  Лекція-візуалізація 

Практичне 

заняття 6 

Усне опитування, обговорення ситуаційного завдання, кейс-

метод 

Тема 6. Краудсорсинг і краудфандинг 

Знати: теоретично-методологічні основи краудсорсинга і 

краудфандинга; особливості вбудовування технологій 

краудсорсинга і краудфандинга у бізнес-моделі сучасних 

компаній з метою маркетингового просування проектів, 

продукції і послуг; можливості скорочення витрат при веденні 

бізнесу в мережі Інтернет і при використанні технологій 

краудсорсинга; 

Вміти: виявляти ознаки різних видів краудсорсинга: 

комерційну, соціальну, краудсорсинга інновацій; обґрунтувати 

ознаки краудфандинга як технології краудсорсинга; аналізувати 

риски і бар’єри на шляху успішної реалізації крауд-проектів; 

визначати майбутнє краудсорсингових технологій і можливості 

їх перенесення в практику як комерційних, так і некомерційних 

організацій. 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція 7 

5,0* 

 Лекція-візуалізація 

Практичне 

заняття 67 
Усне опитування,  навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного завдання, кейс-метод 

Тема 7.  Моделі організації електронної комерції 

 Знати: сутність різних підходів до бізнес–моделювання; 

особливості побудови бізнес–моделей М. Раппи; відмінні 

Лекція 8 
5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне Усне опитування, обговорення ситуаційного завдання , кейс-



характеристики бізнес–моделювання для різних ринкових 

сегментів B2B, B2C, C2C; 

Вміти: виявляти причини невдач  упри організації 

електронної комерції; аналізувати фактори успіху 

електронної комерції; виявляти ризики організації 

електронної організації; проводити аналіз структури доходів 

месенджерів; 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–13 

заняття 8 метод 

Тема 8. Особливості механізмів розвитку електронної 

комерції в різних сферах економіки 

Знати: особливості розвитку електронної комерції в різних 

сферах економіки; сучасні тенденції розвитку електронної 

комерції в різних сферах економіки. 

Вміти: визначити  механізми діяльності електронної 

комерції; обґрунтовувати причини переходу до електронної 

комерції в різних сферах економіки. 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція 9 

5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 9 

Усне опитування, обговорення ситуаційного завдання , кейс-

метод 

Тема 4. Сучасний ринок електронної комерції 

Тема 5. Моделі електронного бізнесу  

Тема 6. Краудсорсинг і краудфандинг  

Тема 7.  Моделі організації електронної комерції 

Тема 8. Особливості механізмів розвитку електронної 

комерції в різних сферах економіки 
 

Самостійна 

робота 
5,0* 

1. На засадах вивчення матеріалу сформувати 

сценарії розвитку електронного бізнесу у будь-

якій  сфері економіки, визначати можливості та 

загрози. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 
Економіко-технологічні можливості розвитку цифрової економіки 

Тема 9.  Показники якості надання електронних послуг  

Знати: природу, властивості і детермінанти якості електронної 

послуги; достоїнства і недоліки різних методів оцінки і виміру 

якості електронної комерції і інших видів електронних послуг; 

основні елементи системи аудиту якості електронних послуг і 

Лекція 10 

5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 10  
Усне опитування, обговорення ситуаційного завдання  



процес її впровадження в компанії; 

Вміти: використати на практиці процедуру оцінки якості 

електронних послуг на основі єдиної методики e-SQMSU; 

обґрунтовувати стратегічні напрями підвищення якості 

електронних послуг; виявляти шляхи підвищення якості 

електронних державних/ муніципальних послуг; 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція 11 Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 11 
Усне опитування, обговорення ситуаційного завдання , 
кейс-метод 

Тема 10. Технологічні можлвості цифрової економіки: 

блокчейн, криптовалюта, смарт-контракт 

Знати: сутність, особливості, переваги та недоліки технологіі 

блокчейн; основи класифікації електронних грошей та новітні 

напрями їх розвитку; сутність криптовалюти, шляхи її розвитку: 

можливості та перешкоди; особливості впровадження в 

економіку блокчейн технології з допомогою старт-контрактів. 

Вміти: використовувати можливості технології блокчейн у 

господарської діяльності; оцінювати процеси поширення 

криптовалюти; знаходити сфери реалізації старт-контрактів; 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція12 

5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 12 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, кейс-метод 

Тема 11.  Четверта промислова революція: тенденції та 

перспективи 

Знати: сутність четвертої промислової революції, чинники її 

конкурентоспроможності; характерні риси “циркулярної – 

Circular”» економіки та економіки “зеленого зростання – Green 

Growth”, особливості Sharing Economy; інвестиційні пріоритети 

Четвертої промислової революції; можливості епохи мобільного 

інтернету і мобільної комерції; основні особливості 

компонентних сфер Індустрії 4.0: Інтернету речей, Big Data, 

робототехніки, кіберфізичних систем, штучного інтелекту та їх 

роль у розвитку бізнесу; розуміти роль робототехніки у 

формуванні бізнес-моделей; тенденції розповсюдження 

цифрового шахрайства; 

Вміти: аналізувати драйвери майбутнього розвитку бізнесу; 

проводити аналіз впливу соціальних мереж на споживчу 

Лекція13 5,0* Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 13 
 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, кейс-метод 



поведінку; виявляти причини зміни моделей споживання і 

моделей виробницва; аналізувати можливості і загрози 

впровадження технологій Big data, штучного інтелекту і 

машинного навчання (Machine Learning), інтернету речей (IоТ), 

роботизації, віртуальної і доповненої реальності (VR і AR), ЗD 

принтерів; 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Тема 12.  Інтелектуальний капітал в умовах цифрової 

економіки 

Знати: еволюцію трактування поняття “інтелектуальний 

капітал”; особливості формування інтелектуального капіталу 

держави і підприємств в умовах цифрової економіки; складові 

елементи інтелектуального капіталу з урахуванням сучасних 

особливостей цифровізації”. 

Вміти: виявляти тенденції і особливості формування 

інтелектуального капіталу підприємств в умовах розвитку 

цифрової економіки; обґрунтовувати наявний склад елементів 

інтелектуального капіталу реального підприємства; виявляти 

цифрові компетенції та додаткові комунікативні навички 

реального підприємства; визначати шляхи зміцнення і 

зростання інтелектуального капіталу підприємств. 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція14 

5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 14 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання 

Тема 13.  Е–маркетинг 

Знати: сутність концепцій особливості 4Р, 5P, 7P, 8P, 12P; роль 

електронного маркетингу для успішного ведення бізнесу; 

основи сегментації ринку та канали розподілу в інтернеті; 

інструменти управління рекламою, види реклами; характерні 

риси видів реклами; особливості споживчої поведінки в мережі 

Інтернет; основи рекламного просування електронного бізнесу і 

електронної комерції. 

Вміти: аналізувати переваги і недоліки різних видів 

електронної реклами і здійснювати вибір для просування 

конкретної компанії/продукту/послуги/проекту; виявляти 

Лекція15 

5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 15 

Усне опитування, навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

Лекція16 Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  



вимоги до проведення маркетингових досліджень в мережі 

Інтернет; проводити аналіз цінових моделей розміщення 

електронною річок лами відповідно до стратегії маркетингу. 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Практичне 

заняття 16 

Усне опитування, навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання, кейс-метод 

Тема 14. Інформаційна безпека ведення електронного 

бізнесу 

Знати: сутність економічної та інформаційної безпеки; види 

і причини шахрайства в мережі Інтернет; відмітні 

особливості фішингу, скіміингу, шахрайства з електронною 

поштою; шахрайські прийоми покупців; основи правового 

регулювання і практику боротьби з шахрайськими 

прийомами в інтернеті. 

Вміти: аналізувати статистику за кількістю, типам даних, 

каналам, джерелам просочування інформації; обґрунтовувати 

відмінності між конкурентною розвідкою і промисловим 

шпигунством; виявляти шляхи вирішення проблеми 

шахрайства в мережі Інтернет. 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція17 

 

 

5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 17 

Усне опитування, навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання, кейс-метод 

Тема 15. Створення власного електронного бізнесу  

Знати: етапи побудови власного бізнесу; основи ринкового 

позиціонування; економічні і продуктові метрики; типи МVР; 

особливості різних стратегій створення нових товарів в мережі 

Інтернет. 

Вміти: використати на практиці статистику пошукових 

запитів; визначати стадію розвитку інноваційної компанії; 

розраховувати ключові показники  Unit– економіки; 

аналізувати джерела фінансування бізнесу; проводити аналіз 

видів венчурних інвестицій. 

Формування компетенцій:ЗК7, СК1, СК 5 

Результати навчання: ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–8 

Лекція 18 

5,0* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 18 
Усне опитування, навчальна дискусія. кейс-метод 



Тема 9.  Показники якості надання електронних послуг  

Тема 10. Технологічні можлвості цифрової економіки: 

блокчейн, криптовалюта, смарт-контракт 

Тема 11.  Четверта промислова революція: тенденції та 

перспективи 

Тема 12.  Інтелектуальний капітал в умовах цифрової 

економіки 

Тема 13.  Е–маркетинг 

Тема 14. Інформаційна безпека ведення електронного 

бізнесу 

Тема 15. Створення власного електронного бізнесу  
 

Самостійна 

робота 
9-10 

1. Виявити і проаналізувати можливості для 

ведення бізнесу в різних сферах діяльності в 

умовах вітчизняного розвитку ринку 

електронної комерції. 

2. Побудувати діаграмму Ісікави щодо 

забезпечення якості надаваємих е-послуг на 

прикладі РОЗЕТКА, Цитрус, UBER, BOLT, 

RAKETA або іншого підприємства електронних 

послуг 

3. Навести приклади інтернет–компаній клонів  в 

Україні та світі. Навести і описати приклади 

діючих венчурних фондів  в Україні,  

охарактеризуйте їх діяльність 

    

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 Мультимедійний проектор; 
 Комп’ютерний клас для проведення практичних занять. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:  
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/96/view/2152 
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5. Голобородько А. Ю., Легомінова С.В. Сучасні особливості розвитку логістичних потоків в умовах цифрової економіки. Інститут 

бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. №2. С. 93-101. Режим доступу: 

http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/482/529 file:///C:/Users/Алена/Downloads/482-1010-1-SM.pdf 

6. SVITLANA V. LEHOMINOVA, OLGA YU. GUSEVA, OLENA V. VOSKOBOEVA, OLGA S. ROMASHCHENKO, ALONA YU. 
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8. Голобородько А. Ю. Плевако Н.О. Статистичне прогнозування тенденцій розвитку телекомунікаційної сфери економіки в умовах 

цифровізації. Бізнес Інформ. 2020. №12. (подано до друку) 

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС  
9. www.president.gov.ua - – Офіційний сайт Президента України 

10. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний веб-портал Верховної ради України 

11. http://zakon2.rada.gov.ua/laws - Законодавство України 

12. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України 

13. www.ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт Державного комітету статистики  

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Курс передбачає роботу в колективі. 
 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
 Освоєння дисципліни передбачає обов’язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. 
 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті 

коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 
 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент 

повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 
 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути 

присутнім на занятті.  
 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів.  

*КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Форми контролю Види навчальної роботи Оцінювання  

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на заняттях,у т.ч.:  

 присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання 
пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,25 бала, максимум 9 
балів 

 участь у експрес-опитуванні  
за кожну правильну відповідь 1 бали, максимум 
18 балів 

 доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить від повноти 
розкриття теми, якості інформації, самостійності та креативності матеріалу, якості презентації і 
доповіді), підготовка реферату 

за кожну презентацію (реферат) максимум 9 
балів 

 рішення практичних задач 
за кожну правильну відповідь 1 бал, всього 18 

балів 

 участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь  1 бал, всього 18 

балів 
 участь у діловій грі за кожну участь 2 бали, максимум 8 балів 

РУБІЖНЕ Модульний контроль № 1 «Теоретичні засади розвитку цифрової економіки» За сумою набраних балів 



ОЦІНЮВАННЯ 

(МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ) 

Модульний контроль № 2 «Особливості механізмів розвитку електронного бізнесу» 
За сумою набраних балів 

Модульний контроль № 3 «Економіко-технологічні можливості розвитку цифрової 
економіки» 

За сумою набраних балів 

 Тестування 
за кожну правильну відповідь 1 бал, всього 20 

балів 

Додаткова 

оцінка 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсах наукових студентських робіт за спеціальністю, створення кейсів тощо. 

Звільняється від тестування 

ПІДСУМКОВЕ

ОЦІНЮВАННЯ 

Залік 

За сумою набраних балів протягом вивчення дисципліни і виконання заданій, Тестування 100 балів 

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА ЗА ДИСЦИПЛІНУ 

бали Критерії оцінювання Рівень компетентності 
Оцінка /запис в 

екзаменаційній відомості 

9
0
-1

0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

робочій програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях.  

Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та 

співставляти дані об ‘єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін 

знань та умінь.  

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни.  За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив 

вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може 

відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. Зменшення  100-

бальної оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується 

дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, передбаченого робочою 

програмою, або студент проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  

складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, 

умінь і навичок, що викладені в робочій 

програмі дисципліни. Власні пропозиції 

студента в оцінках і вирішенні 

практичних задач підвищує його вміння 

використовувати знання, які він отримав  

при вивчені інших дисциплін, а також 

знання, набуті при самостійному 

поглибленому вивчені  питань, що 

відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно / 
Зараховано (А) 

8
2

-8
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Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні 

положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно 

виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне 

вирішення основних практичних задач в 

умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно 

з 

прикладами, що розглянуті при вивчені 

дисципліни 

Добре / 
Зараховано (В) 

7
5
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Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. 

Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні 

результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим 

матеріалом робочої програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість 

використання теоретичних положень для 

Добре / 
Зараховано (С) 



розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають 

визначальне значення  при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / 

контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

практичного використання викликають 

утруднення. 
6
4
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Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо 

напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може 

вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. . 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень 

відтворення основних положень 

дисципліни 

Задовільно / 
Зараховано (D) 

6
0
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Студент має певні знання, передбачені в робочій програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З  

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних / 

індивідуальних / контрольних завдань   значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх 

складових навчальної програми з 

дисципліни 

Задовільно / 
Зараховано (Е) 

3
5
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 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу.  

Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він 

пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, 

що формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 

повторного складання) 
/ Не зараховано (FX) В 

залікову книжку не 
проставляється 

1
-3

4
 Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни.  

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Студент не допущений до здачі заліку. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до 

самостійного вирішення задач, які 

окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням / Не 
допущений (F)   В залікову 

книжку не проставля-
ється 

 


