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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 
Кількість кредитів: 3 

Вид занять 
Форма навчання 

Загальна кількість годин:  90 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
3 Лекції: 14 8 

Семестр: 5,6 Практичні заняття: - - 
Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 2 Семінарські заняття: 18 2 
самостійна робота: 4 Самостійна робота: 58 80 

Форма підсумкового 

контролю: 
Залік, Іспит Консультації: - - 

Мова навчання: Українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП 

кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою 

kaf_ppr@tnu.edu.ua. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Передумови для вивчення дисципліни: 

Препозит: Постпозит 

Українська мова за професійним 

спрямуванням; Юридична деонтологія; 

Теорія держави і права 

Цивільно-процесуальне право, Правові 

системи сучасності, Державне будівництво і 

місцеве самоврядування, Правова 

статистика, Складання цивільно-

процесуальних документів 

 

Мета вивчення дисципліни:  

Мета навчальної дисципліни «Податкове право»: формування у здобувачів 

знань щодо здійснення правового регулювання інформаційної сфери в Україні, а також 

розглянути шляхи та напрями вдосконалення національного інформаційного 

законодавства 

Предмет навчальної дисципліни «Податкове право»: суспільні відносини, які 

виникають з приводу отримання інформації, питань правового регулювання 

інформаційної діяльності, доступу до інформації, обмеження права на інформацію. 
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Завдання дисципліни «Податкове право»: відпрацювання здобувачами навичок 

тлумачити інформаційно-правові норми, віднаходити порушення норм 

інформаційного права з метою використання у ході забезпечення захисту прав і свобод 

людини. 

 

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою 

програмою): 

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних. 

ПРН16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності. 

 

 
 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення 

дисципліни 

 

У результаті опанування навчальної дисципліни «Інформаційне право» здобувач 

вищої освіти повинен володіти такими загальними (ЗК) та спеціальними (СК) 

компетентностями відповідно до Стандарту вищої освіти URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-magis tr.pdf 

 

 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальність 

і автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

     

 ЗК2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПРН 1,3,9 ПРН 4,5,8,18 ПРН 7 ПРН 5 

ЗК6. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ПРН 1,10 ПРН 4,5,8 ПРН 19 ПРН 21 

ЗК 7. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ПРН 1,3,10 
ПРН 

4,5,8,18,20,21 
ПРН 7 ПРН 5 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК13. Здатність до 

критичного та системного 

аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у 

професійній діяльності.  

ПРН 20 ПРН 4,5,21 ПРН 1 ПРН 8, 18 

 
 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-magis%20tr.pdf
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Зміст навчальної дисципліни 
Розділ 1. Основні положення інформаційного права 

 

Тема 1. Предмет інформаційного права та його принципи 

1. Сутність та поняття інформації.  

2. Основні юридичні властивості інформації, галузі та види інформації, види інформації за 

режимом доступу. Інформаційна діяльність.  

3. Поняття інформаційного права.  

4. Основні підходи до розуміння інформаційного права в юриспруденції.  

5. Предмет і методи інформаційного права.  

6. Основні принципи інформаційного права України.  

7. Система інформаційного права, його місце в системі права.  

8. Інформаційне право як наука і навчальна дисципліна. 

 

Тема 2. Джерела інформаційного права 

1. Поняття джерел інформаційного права та їх форми (внутрішня і зовнішня). 

2. Характеристика зовнішньої форми (прецедент, договір, акт).  

3. Класифікація актів: інформаційно-правові, законодавчі підзаконні); за суб’єктами видання, 

у просторі і часі.  

4. Порядок припинення інформаційно-правових актів.  

5. Становлення інформаційного законодавства України; Структура інформаційного 

законодавства України.  

6. Джерела інформаційного права. Базові закони у сфері інформації та інформатизації.  

7. Закони, що врегульовують певні види інформаційних відносин (видове законодавство). 

8. Міжнародне інформаційне право: нормативні документі та стандарти. 

 

Тема 3. Поняття і класифікація інформації  

1. Інформація, як об’єкт суспільних відносин.  

2. Інформація як предмет правовідносин у правовій системі.  

3. Правові ознаки інформації. Інформаційне суспільство.  

4. Основні елементи інформаційної сфери.  

5. Класифікація інформації: за роллю в правовій системі (правова, неправова); за ступенем 

доступності (відкрита , з обмеженим доступом).  

6. Право на інформацію та її обмеження щодо доступу органів публічної адміністрації. 

7. Статус конфіденційної інформації. 

8.  Моделі здійснення права на інформацію в європейських країнах. 

 

Тема 4. Інформаційно-правові норми  

1. Зміст і особливості правової норми.  

2. Характеристика інформаційно-правової норми.  

3. Класифікація інформаційно-правової норми: за методом правового регулювання 

(імперативні, диспозитивні); за характером впливу на особу (заохочувальні, рекомендаційні); по 

субординації в правовому регулюванні: (матеріального та процесуального права); за ступенем 

визначеності варіанта поведінки (абсолютні і відносні).  

4. Структура інформаційно-правової норми (гіпотеза, диспозиція, санкція). 

 

 

Розділ 2. Інформаційні правовідносини 

 

Тема 5. Поняття ознаки та види інформаційних правовідносин  

1. Характеристика основних елементів інформаційних правовідносин: суб′єктів, об′єктів, прав 

і обов′язків.  
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2. Види інформаційних правовідносин в залежності від інформаційних процесів, які 

здійснюють суб′єкти.  

3. Поняття інформаційних правовідносин.  

4. Характеристика основних елементів інформаційних правовідносин: суб′єктів, об′єктів, прав 

і обов′язків.  

5. Види інформаційних правовідносин в залежності від інформаційних процесів, які 

здійснюють суб′єкти.  

6. Основні інформаційні права та свободи.  

7. Право на інформацію.  

8. Електронно-цифровий підпис як інститут інформаційного права.  

 

Тема 6. Суб’єкти інформаційних правовідносин  

1. Учасники (суб’єкти) інформаційних правовідносин, їх класифікація.  

2. Види суб’єктів інформаційних правовідносин за правовим статусом.  

3. Види суб’єктів інформаційних правовідносин щодо суспільної організації: приватні 

(фізичні) особи як суб’єкти інформаційного права; суспільні формування (громадські організації) як 

суб’єкти інформаційного права; приватні юридичні особи (юридичні особи, засоби масової 

інформації, органи місцевого самоврядування) як суб’єкти інформаційного права; держава та її 

органи як суб’єкт інформаційного права.  

4. Інформаційне забезпечення фізичних та юридичних осіб органами державної влади та 

місцевого самоврядування.  

5. Інформаційні служби органів державної влади та місцевого самоврядування. 

6.  Інформаційний суверенітет держави.  

7. Гарантії інформаційного суверенітету України.  

8. Право на пошук, отримання, поширення інформації та інші права, закріплені за фізичними 

та юридичними особами за українським законодавством.  

9. Межі інформаційних прав людини в Україні. 

 

Тема 7. Об’єкти інформаційних правовідносин 

1. Поняття та сутність об’єктів інформаційних правовідносин, їх види.  

2. Інформація як основний об’єкт інформаційних правовідносин. 

3.  Юридичні особливості інформації. Інформація як вид власності.  

4. Підстави виникнення права власності на інформацію.  

5. Поняття інформатизації. Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані», 

«знання», «таємниця» та інших у суспільних правовідносинах. Особливості застосування їх у 

нормативних актах суб’єктами правотворчості в Україні. Види інформації за галузями застосування, 

її зміст. Зміст категорії «документ» в інформаційних відносинах. Класифікація інформації за 

правовим режимом доступу. Технічні засоби та технології як об’єкти в інформаційних відносинах. 

Бази даних та знань як об’єкти інформаційних відносин. Інформатизація як об’єкт інформаційних 

правовідносин. Поняття та сутність інформаційних ресурсів.  

6. Державна інформаційна політика як об’єкт правовідносин.  

7. Інформаційна культура як об’єкт правовідносин.  

8. Інформаційна безпека як об’єкт правовідносин.  

9. Класифікація об’єктів інформаційних правовідносин за сферами законодавчого 

регулювання. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти інформаційного права.  

10. Засоби масової інформації як об’єкт інформаційних правовідносин.  

11. Архівна, бібліотечна та видавнича діяльність як об’єкти інформаційних правовідносин. 

Реклама, піар, недобросовісна конкуренція, інформаційна боротьба як об’єкти інформаційних 

правовідносин. Комп’ютерні програмні продукти: поняття, сутність, класифікація. 

 

Тема 8. Види юридичної відповідальності в сфері інформаційного права  

1. Державна охорона інформаційних відносин від правопорушень.  

2. Поняття делікту в інформаційних відносинах.  
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3. Основні положення юридичної деліктології щодо інформаційних правовідносин. 

4. Юридичні делікти: поняття та структура.  

5. Об’єкти і предмети юридичних деліктів в інформаційних правовідносинах.  

6. Проблеми багато об’єктності в юридичній деліктології у сфері інформаційних відносин. 

7. Види юридичних деліктів в інформаційних відносинах щодо галузей права: адміністративні, 

дисциплінарні (трудові), цивільно-правові, кримінальні.  

8. Класифікація деліктів щодо умислу: навмисні, ненавмисні (необережні). Види діянь в 

інформаційних відносинах, які характеризуються як юридичні делікти. Відповідальність за 

зловживання правом на інформацію.  

9. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію (юридичні санкції). 

Комп’ютер як засіб вчинення правопорушень в інформаційних відносинах.  

10. Суб’єкти юридичних деліктів в інформаційних відносинах.  

11. Поняття адміністративного правопорушення інформаційних відносин.  

12. Суб’єкти та види адміністративних правопорушень, що пов’язані з інформаційними 

відносинами. 

13. Криміналістична характеристика суб’єктів злочинів в інформаційних відносинах. 

 

Тема 9. Правове регулювання доступу до публічної інформації  

1. Інформаційний запит та звернення громадян.  

2. Порядок надання інформації за запитами, усними та письмовими зверненнями громадян. 

3. Плата за послуги з надання інформації.  

4. Правові підстави відмови громадянам у доступі до інформації.  

5. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо порушення права громадян на доступ до 

інформації. 

 

Тема 10. Правове регулювання електронного урядування в Україні  

1. Місце і рол держави в інформаційну епоху.  

2. Виникнення концепції електронного урядування.  

3. Передумови розвитку електронного урядування.  

4. Цілі і завдання інформатизації державного управління.  

5. Еволюція концепції електронного урядування.  

5. Особливості концепцій і способів реалізації електронного урядування у різних країнах 

світу: спільні ознаки і відмінності.  

6. Стратегія розвитку електронних державних послуг.  

7. Законодавчі акти та програмні документи, що регулюють процеси інформатизації органів 

державної влади і управління.  

8. Основні поняття. Базові принципи електронного урядування у Європейському Союзі. 

9. Принципи електронної демократії, якості державних послуг, доступу до державних послуг, 

розвиток е-освіченості, приватність і захист даних тощо. 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

(тематичний план) 

ДЕННА ФОРМА 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

Всього у тому числі 
л п/л

аб. 
се
м. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 
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Розділ 1. Основні положення інформаційного права      

Тема 1. Предмет інформаційного права та його 
принципи 

7 1 - 1 5 

Тема 2. Джерела інформаційного права 7 1 - 1 5 

Тема 3. Поняття і класифікація інформації 10 2 - 2 6 

Тема 4. Інформаційно-правові норми 10 2 - 2 6 

Разом за розділом 1 34 6 - 6 22 

 

Розділ 2. Інформаційні правовідносини   -   

 Тема 5. Поняття ознаки та види інформаційних 
правовідносин 

9 1 - 2 6 

 Тема 6. Суб’єкти інформаційних правовідносин 9 1 - 2 6 

Тема 7. Об’єкти інформаційних правовідносин 9 1 - 2 6 

Тема 8. Види юридичної відповідальності в сфері 
інформаційного права 

9 1 - 2 6 

Тема 9. Правове регулювання доступу до публічної 
інформації 

10 2 - 2 6 

Тема 10. Правове регулювання електронного урядування 
в Україні 

10 2 - 2 6 

Разом за розділом 2 56 8 - 12 36 

Усього годин 90 14 - 18 58 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 
Всього у тому числі 

л п/л
аб. 

се
м. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 
Розділ 1. Основні положення інформаційного права   -   

Тема 1. Предмет інформаційного права та його 
принципи 

10 1 - 1 8 

Тема 2. Джерела інформаційного права 10 1 - 1 8 

Тема 3. Поняття і класифікація інформації 9 1 - - 8 

Тема 4. Інформаційно-правові норми 9 1 - - 8 

Разом за розділом 1 38 4 - 2 32 

 

Розділ 2. Інформаційні правовідносини   - -  

 Тема 5. Поняття ознаки та види інформаційних 
правовідносин 

9 1 - - 8 

 Тема 6. Суб’єкти інформаційних правовідносин 9 1 - - 8 

Тема 7. Об’єкти інформаційних правовідносин 9 1 - - 8 

Тема 8. Види юридичної відповідальності в сфері 
інформаційного права 

9 1 - - 8 

Тема 9. Правове регулювання доступу до публічної 
інформації 

8 - - - 8 

Тема 10. Правове регулювання електронного урядування 
в Україні 

8 - - - 8 

Разом за розділом 2 52 4 - - 48 
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Екзамен (або Залік)      

Усього годин 90 8 - 2 80 

 

 

4. Організація самостійної роботи  

 
4.1. Підготовка до семінарських занять. Здобувачі вищої освіти відповідно до 

визначеного планів практичних занять готують теоретичний матеріал, користуючись 

зазначеними джерелами основної та додаткової літератури. Формування 

теоретичних навичок здійснюється шляхом виконання кейсів та обговорюється їх 

вирішення на заняттях. 

 

4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань 

визначаються викладачем. 

 

4.3. Індивідуальні завдання 

Підготувати реферативні доповіді на теми: 

1. Перелік персональних даних, що охороняються законодавством.  

2. Поняття та ознаки службової таємниці.  

3. Захист службової таємниці.  

4. Правове регулювання обмеження інформації в інтересах судочинства.  

5. Закриті судові засідання при здійсненні судочинства.  

6. Таємниця нарадчої кімнати судді.  

7. Правовий режим таємниці слідства. 

8. Режим інформації при застосуванні заходів безпеки до осіб, що беруть участь 

в кримінальному процесі.  

9. Інформація в трудових правовідносинах.  

10. Адміністративно-правова відповідальність за порушення в сфері 

інформаційних відносин.  

11. Кримінально-правовий захист інформаційних правовідносин.  

12. Матеріальна відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин. 

13. Дисциплінарна відповідальність за порушення в сфері інформаційних 

відносин.  

14. Цивільно-правовий захист інформаційних правовідносин.  

15. Поняття та сутність міжнародного інформаційного права.  

16. Міжнародна інформаційна діяльність: публічно-правовий та 

приватноправовий аспекти.  

17. Суб'єкти та об'єкти міжнародного інформаційного права.  

18. Співробітництво України з іншими державами, зарубіжними і міжнародними 

організаціями в галузі інформації, інформаційних відносинах.  

19. Конвенційні засади міжнародного інформаційного права. 

20. Основні напрямки розвитку інформаційного суспільства. Окінавська хартія 

інформаційного суспільства. 
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4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю: 
 

1. Поняття інформаційного права.  

2. Предмет і методи інформаційного права.  

3. Основні принципи інформаційного права України.  

4. Система інформаційного права, його місце в системі права.  

5. Поняття джерел інформаційного права та їх форми. 

6. Структура інформаційного законодавства України.  

7. Джерела інформаційного права.  

8. Міжнародне інформаційне право: нормативні документі та стандарти. 

9. Основні елементи інформаційної сфери.  

10. Статус конфіденційної інформації.  

11. Моделі здійснення права на інформацію в європейських країнах. 

12. Характеристика інформаційно-правової норми.  

13. Характеристика основних елементів інформаційних правовідносин: 

суб′єктів, об′єктів, прав і обов′язків. 

14. Види інформаційних правовідносин в залежності від інформаційних 

процесів, які здійснюють суб′єкти.  

15. Поняття інформаційних правовідносин.  

16. Електронно-цифровий підпис як інститут інформаційного права.  

17. Учасники (суб’єкти) інформаційних правовідносин, їх класифікація.  

18. Види суб’єктів інформаційних правовідносин за правовим статусом. 

19. Інформаційне забезпечення фізичних та юридичних осіб органами 

державної влади та місцевого самоврядування. 

20.  Інформаційні служби органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Інформаційний суверенітет держави.  

21. Межі інформаційних прав людини в Україні. 

22. Поняття та сутність об’єктів інформаційних правовідносин, їх види.  

23. Юридичні особливості інформації.  

24. Підстави виникнення права власності на інформацію.  

25. Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані», «знання», 

«таємниця» та інших у суспільних правовідносинах.  

26. Зміст категорії «документ» в інформаційних відносинах.  

27. Класифікація інформації за правовим режимом доступу. 

28. Поняття та сутність інформаційних ресурсів. 

29.  Державна інформаційна політика як об’єкт правовідносин. 

30.  Інформаційна культура як об’єкт правовідносин. 

31.  Інформаційна безпека як об’єкт правовідносин.  

32. Класифікація об’єктів інформаційних правовідносин за сферами 

законодавчого регулювання.  

33. Державна охорона інформаційних відносин від правопорушень.  

34. Проблеми кваліфікації злочинів, які вчиняються за допомогою 

функціональних можливостей комп’ютерної техніки.  

35. Порядок надання інформації за запитами, усними та письмовими 

зверненнями громадян.  



11 

 

  

36. Місце і роль держави в інформаційну епоху.  

37. Цілі і завдання інформатизації державного управління.  

38. Еволюція концепції електронного урядування.  

39. Особливості концепцій і способів реалізації електронного урядування у 

різних країнах світу: спільні ознаки і відмінності.  

40. Стратегія розвитку електронних державних послуг.  

41. Законодавчі акти та програмні документи, що регулюють процеси 

інформатизації органів державної влади і управління.  

 

 

5. Критерії  та система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, розроблено 

таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку отримати 

максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.  

За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням 

здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік/екзамен із 

навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі заліку/екзамену. 

Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і нижче здає 

залік/екзамен із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не здав 

пропущені без поважних причин теми, до складання заліку/екзамену не допускається. 

Підсумкової формою контролю якості отриманих знань є залік/екзамен. 

Залік/екзамен може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на 

два теоретичних питання. 
 

 

5.1. Політика курсу 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись політики доброчесності при 

виконанні завдань для самостійної роботи, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання з дисципліни «Інформаційне право». Відповідно до 

Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. Дотримання академічної доброчесності передбачає: 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); посилання 

на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

2. Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою 

успішного засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку/екзамену. За об’єктивних 

причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем 
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дисципліни. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, наявності пропусків 

семінарських занять без поважних причин здобувач вищої освіти повинен здати 

пропущені теми в позаудиторний час, звернувшись до викладача.  

 

 

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки для денної форми 

навчання (1 семестр) 

 

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальні 

Бали 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Мінімальні 

бали 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Семінарські 

заняття 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Максимальні 

Бали 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Мінімальні 

бали 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Семінарські 

заняття 

21 Кр.р Інд. 

робота 

Максимальні 

Бали 

4 8 8 

Мінімальні 

бали 

2 9 9 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 4 Відмінно відмінне виконання 

2 3,5 Добре вище середнього рівня 

3 3 Добре загалом хороша робота 

4 2,5 задовільно непогано 

5 2 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

денної форми навчання (2 семестр) 

Семінарські 

заняття 

22 23 24 25 26 27 28 Кр.р Інд. 

робота 

Максимальні 10 10 10 10 10 10 10 15 15 
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Бали 

Мінімальні 

бали 

6 6 6 6 6 6 6 9 9 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 10 Відмінно відмінне виконання 

2. 9 Добре вище середнього рівня 

3. 8 Добре загалом хороша робота 

4. 7 задовільно непогано 

5. 6 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

заочної форми навчання (1 семестр) 

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 5 6 7 8 Кр.р Інд. 

робота 

Максимальні 

Бали 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Мінімальні 

бали 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 10 Відмінно відмінне виконання 

2 9 Добре вище середнього рівня 

3 8 Добре загалом хороша робота 

4 7 задовільно непогано 

5 6 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

заочної форми навчання (2 семестр) 

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 Кр.р Інд. 

робота 

Максимальні 

Бали 

20 20 20 20 10 10 

Мінімальні 

бали 

14 14 14 14 2 2 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 
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1. 20 Відмінно відмінне виконання 

2 19-18 Добре вище середнього рівня 

3 17-16 Добре загалом хороша робота 

4 15 задовільно непогано 

5 14 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінк

а 
Пояснення 

90-100 Відмінно А відмінне виконання 

80-89 Добре B вище середнього рівня 

75-79 Добре C загалом хороша робота 

66-74 Задовільно D Непогано 

60-65 Задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 Незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 Незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 
 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна  

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основні: 

1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр  

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-14. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  
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