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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі  «Методичних 

рекомендацій до розроблення та оформлення робочої  програми навчальної дисципліни», 

затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017р. та відповідних нормативних 

документів.  

 

1. Пояснювальна записка 

1.1. Заплановані результати. 

Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.  Навчальна 

дисципліна «Економіка та організація митної логістики» є теоретичною та практичною 

основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця  в галузі управління та 

адміністрування і є вибірковою для спеціалізації «Митна та біржова справа». Основною 

функцією даної дисципліни є вирішення складних завдань щодо організації митної переробки 

вантажів, процесів переміщення продукції через митний кордон України з найменьшими 

витратами . 

Метою викладання дисципліни є полягає у  тому, щоб сформувати у студентів знання з 

питань формування принципів ефективної організації управління метеріальними потоками 

при митному очищенні товарів.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

-  засвоєння теоретичних основ логістики;  

-  оволодіння методологічними основами митної логістики;   

-  засвоєння механізмів основ митної логістики;  

-  засвоєння теоретичних основ та механізму взаємодії логістики та митної справи;  

-  розкриття логістичних особливостей митних послуг у ЗЕД 

-  розуміння основних складових митної інфраструктури;  

-  засвоєння теоретичних основ ефективної взаємодії логістики та ЗЕД;  

-  засвоєння організаційних засад митної логістики на підприємстві;  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні 

компетентності: 

Знати 

- особливості  теоретичних основ та науково-практичні концепції логістики  

- логістичні підстави сталого розвитку ЗЕД підприємств України; 

-  особливості транспортної логістики в ЗЕД та з перспективами її розвитку в Україні в 

контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів; 

- тонкощі підготовки документів до митного оформлення; 

- вимоги до відповідального зберігання вантажу; 

- основні завдання митної логістики. 

Вміти: 

- організовувати та планувати взаємодію з митною системою, спрямувати рух товарів, 

проходження процедур митного контролю;  

- аналізувати дослідження головного вантажопотоку та логістичних потоків, котрі його 

обслуговують як основного об'єкта вивчення; 

- робити дослідження логістики ЗЕД підприємств; 

- оцінювати вантажі на відповідність митній декларації; 

- використовувати різні методи визначення митної вартості товарів, які перетинають 

митний кордон України; 

- групувати систему ризиків, пов'язаних із здійсненням зовнішньо- економічної 

діяльності підприємства. 
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- вимоги до ліцензування та сертифікація товарів, що ввозяться, які вимагають даних 

процедур і ін. 

- використовувати економічні переваги митних режимів під час декларування товарів, 

які перетинають митний кордон України. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка та організація митної 

логістики»  базується на знаннях таких дисциплін, як «Історія економіки та економічної 

думки», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Основи митної справи» та «Комерційна 

діяльність суб'єктів господарювання на зовнішньому ринку»  та є базою для вивчення таких 

дисциплін як: «Комерційна діяльність суб'єктів господарювання на зовнішньому ринку», 

«Митний контроль та митне оформлення», «Технологія та організація митної діяльності», 

«Митні формальності», «Державне регулювання діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності», «Міжнародне технічне регулювання та співробітництво в митній справі», «Митна 

безпека» та  написання випускової роботи тощо.  

 

1.2. Програма навчальної дисципліни. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох  навчальних  модулей, а саме:    

Модуль №1 «Логістика як наука» 

Тема 1.2.1. Сутність логістики 

Поняття логістики. Походження терміну та еволюція визначень. Сучасні визначення 

логістики. Передумови, причини та етапи становлення логістики. Мета і завдання логістики. 

Рівні формування логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Роль 

логістики у міжнародному бізнесі.  

Тема 1.2.2. Концепція і методологічний апарат логістики 

Концептуальні парадигми логістики. Логістика як сфера компетенції, що пов’язує 

компанію з її споживачами та постачальниками і сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності. Базові характеристики концепції логістики: системність, 

корисність, ефективність, орієнтація на споживача, повні витрати. Системний підхід як 

методологічна база логістики. Логістичні системи та принципи їх утворення. Класифікація 

логістичних систем (мікро-. мезо- та макрологістичні системи). Створення, функціонування та 

розвиток логістичних систем. Інструменти формалізації та прийняття рішень у логістичних 

системах.    

Тема 1.2.3. Об’єкти логістичного управління.  

Характеристика потокових процесів у логістиці. Поняття та показники матеріального 

потоку. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. 

Логістичні процеси і логістична діяльність. Основні види логістичної діяльності: постачання 

та закупівлі, зовнішнє і внутрішнє транспортування, складування, контроль запасів, 

комплектування замовлень, вантажопереробка, управління фізичним розподілом, зворотна 

дистрибуція, вибір місця розміщення, комунікації. Організація логістичної діяльності.  

Тема 1.2.4. Інфраструктура логістичних процесів 

Логістична інфраструктура в системі ринкової інфраструктури. Зовнішні і внутрішні 

об'єкти інфраструктури логістичних процесів. Структура глобальної логістичної мережі. 

Тема 1.1.5. Класифікація і структуризація логістичних систем 

Логістичні особливості послуг. Револьверний принцип логістики послуг. Логістична 

модель сталого розвитку сфери послуг. Жорсткий та м’який варіанти логістичної моделі 

сталого розвитку сфери послуг  

Тема 1.2.6. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері 

обігу 

Виробнича логістика. Розподільна (або збутова) логістика. Підсистема логістики 
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опрацювання та реалізації замовлень. Алгоритм обробки замовлення за використання 

електронного обміну даними. Різновиди транспортних ланцюгів. Види складів відповідно до 

їх функцій. Обґрунтування локалізації складів. Інституціональна класифікація логістичних 

систем. 

Тема 1.2.7. Стратегія логістики і логістичне управління 

Характерні ознаки логістичних систем залежно від типу підприємства. Приклади відповідності 

логістичних стратегій моделям загальних стратегій підприємства. Перелік об'єктів логістичних рішень у 

стратегічному, тактичному і операційному менеджменті. Місце митної логістики в діяльності 

підприємства. Логістичне планування та керування при митному очищенні товарів. 

 

Модуль №2 "Спеціальні митні процедури в логістичній діяльності". 

Тема 1.2.8 Митні процедури при переміщенні товарних потоків через митний 

кордон України. 

Переміщення логістичних потоків через митний кордон. Митні процедури при 

переміщенні товарних потоків через митний кордон України різними видами транспорту. 

Порядок митного огляду товарних потоків. Ввезення товарних потоків на митну територію 

України (з будь-якою метою, крім транзиту). Вивезення товарних потоків за межі митної 

території України (з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або переробки за 

межами митної території України). Митна переробка товарних потоків при імпорті та 

експорті. Переміщення транзитних потоків через митну територію України. Переміщення 

товарних потоків через митний кордон України в експрес-відправленнях. 

Тема 1.2.9. Суб’єкти та об’єкти логістичної діяльності у митній справі. 

Організація митної справи. Митний брокер. Обов’язки і відповідальність митного 

брокера. Акредитація підприємств на митниці. Митний перевізник. Правові основи діяльності 

митного перевізника. Митні територіальні управління, митниці, митні пости, митні ліцензійні 

склади. Основні завдання митних ліцензійних складів. Діяльність складів тимчасового 

зберігання. 

Тема 1.2.10. Перевезення, зберігання і розпорядження товарними потоками, що 

перебувають під митним контролем. 

Перевезення товарних потоків між митницями. Порядок оформлення товарних потоків, 

що переміщуються між митницями на територію України. Порядок митного оформлення 

товарних потоків, що переміщуються між митницями на території України. Застосування 

Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП. 

Тема 1.2.11. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів Інкотермс в 

митній діяльності. 

Основні умови Інкотермс та їх застосування на території України. Особливості 

застосування правил Інкотермс при визначенні митної вартості. Порядок нарахування та 

стягнення митних платежів і податків за вантажною митною декларацією. Ефективне 

використання Інкотермс при здійсненні митної діяльності. 

Тема 1.2.12. Оптимізація митних платежів. 

Визначення митної вартості. Класифікація та кодування товарів відповідно до 

Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Порядок 

нарахування та стягнення митних платежів та податків при митному оформленні. Оптимізація 

митного тарифу. Митні збори. Митна оцінка. Фактурна (контрактна) вартість. Акцизний збір. 

Податок на додану вартість (ПДВ). Непрямі податки: внески і платежі на імпортні, експортні, 

транзитні товари. 

Тема 1.2.13. Діяльність учасників зовнішньоекономічної діяльності в сфері митної 

справи 



 
Система менеджменту якості. 

 Робоча програма  
навчальної дисципліни  

"Економіка та організація митної логістики" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 11.01.05-2020 

 

Стор. 5 із 14 

 

 

Поняття «вільна митна зона», «митний склад», «склад тимчасового зберігання», 

«вантажний митний комплекс»: сутність, цілі, принципи діяльності. Вимоги до облаштування 

МС. Рух товарів на МС. Вимоги, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, 

автопорт, авто термінал. Положення про склади тимчасового зберігання. Організаційно-

правові основи взаємодії митного брокера і митного перевізника з митними органами України 

щодо організації та здійснення митних процедур. 

Тема 1.2.14. Інформаційні технології в організації митної справи. 

Використання сучасних інформаційних технологій в організації митної справи. Роль 

інформатизації в митній логістиці. Систематизація інформаційно-аналітичної роботи в 

митних органах. Інформаційне забезпечення митного електронного документообігу. 

Інформаційна система митних органів в Україні. Принципи та методи формування 

статистичної бази в митних органах. 

Тема 1.2.15. Логістичний документообіг в організації митної справи. 

Класифікація та форма зовнішньоекономічних договорів. Документальне оформлення 

експортно-імпортних процедур. Правила оформлення митних документів. Особливості 

заповнення транспортної документації при здійсненні міжнародних перевезень. 

Тема 1.2.16. Логістичний підхід до управління ризиками зовнішньоекономічних 

операцій  

Поняття, сутність і значення ризиків у митній службі. Основні види ризиків,  що  

виникають  при  переміщенні  товару  через  митний  кордон України. Система застосування 

ризиків при здійсненні митного контролю.  

Діяльність з управління ризиками. Ідентифікація ризиків, їх аналіз та оцінка. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни (тематичний план). 

 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
Прак-
тичні 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

4 семестр 

Модуль №1 «Логістика як наука» 

1.1 Сутність логістики 6 2 2 2 

1.2 Концепція і методологічний апарат логістики 6 2 2 2 

1.3 Об’єкти логістичного управління.  6 2 2 2 

1.4 Інфраструктура логістичних процесів 6 2 2 2 

1.5 
Класифікація і структуризація логістичних 

систем 
6 2 2 2 

1.6 
Логістичний підхід до управління матеріальними 

потоками у сфері обігу 
7 2 2 3 

1.7 Стратегія логістики і логістичне управління 6 2 2 2 

1.8 Модульна контрольна робота №1 4   2 2 

Усього за модулем №1 47 14 16 17 

Модуль №2 «Спеціальні митні процедури в логістичній діяльності » 

1.9 
Митні процедури при переміщенні товарних 

потоків через митний кордон України. 
6 2 1 

3 

1.10 
Суб’єкти та об’єкти логістичної діяльності у 

митній справі. 
6 2 1 

3 

1.11 

Перевезення, зберігання і розпорядження 

товарними потоками, що перебувають під 

митним контролем. 

7 2 2 

3 

1.12 
Міжнародні правила інтерпретації комерційних 

термінів Інкотермс в митній діяльності 
7 2 2 

3 

1.13 Оптимізація митних платежів 7 2 2 3 

1.14 
Діяльність учасників зовнішньоекономічної 

діяльності в сфері митної справи 
7 2 2 

3 

1.15 
Інформаційні технології в організації митної 

справи 
6 2 1 

3 

1.16 
Логістичний документообіг в організації митної 

справи 
6 2 1 

3 

1.17 
Логістичний підхід до управління ризиками 

зовнішньоекономічних операцій 
7 2 2 

3 

1.18 Домашнє завдання 10 - - 10 

1.19 Модульна контрольна робота №2 4   2 2 

Усього за модулем №2 73 18 16 39 

Усього за 4 семестр 120 32 32 56 

Усього за навчальною дисципліною 120 32 32 56 
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2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Лекції СРС 

1 2 4 6 

4 семестр 

Модуль №1 «Логістика як наука» 

1.  Сутність логістики 2 1 

2.  Концепція і методологічний апарат логістики 2 1 

3.  Об’єкти логістичного управління.  2 1 

4.  Інфраструктура логістичних процесів 2 1 

5.  Класифікація і структуризація логістичних систем 2 1,5 

6.  
Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 

у сфері обігу 
2 1 

7.  Стратегія логістики і логістичне управління 2 1 

Усього за модулем №1 14 7,5 

Модуль №2 «Спеціальні митні процедури в логістичній діяльності » 

8.  
Митні процедури при переміщенні товарних потоків через 

митний кордон України. 
2 1,5 

9.  Суб’єкти та об’єкти логістичної діяльності у митній справі. 2 1,5 

10.  
Перевезення, зберігання і розпорядження товарними 

потоками, що перебувають під митним контролем. 
2 1,5 

11.  
Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів 

Інкотермс в митній діяльності 
2 1,5 

12.  Оптимізація митних платежів 2 1,5 

13.  
Діяльність учасників зовнішньоекономічної діяльності в 

сфері митної справи 
2 1,5 

14.  Інформаційні технології в організації митної справи 2 1,5 

15.  Логістичний документообіг в організації митної справи 2 1,5 

16.  
Логістичний підхід до управління ризиками 

зовнішньоекономічних операцій 
2 1,5 

Усього за модулем №2 18 13,5 

Усього за 4 семестр 32 21 

Усього за навчальною дисципліною 32 21 
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2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Прак-

тичні 
СРС 

1 2 4 6 

4 семестр 

Модуль №1 «Логістика як наука» 

1.  Сутність логістики 2 1 

2.  Концепція і методологічний апарат логістики 2 1 

3.  Об’єкти логістичного управління.  2 1 

4.  Інфраструктура логістичних процесів 2 1 

5.  Класифікація і структуризація логістичних систем 2 1,5 

6.  
Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 

у сфері обігу 
2 1 

7.  Стратегія логістики і логістичне управління 2 1 

8.  Модульна контрольна робота №1 2 2  

Усього за модулем №1 16 9,5 

Модуль №2 «Спеціальні митні процедури в логістичній діяльності » 

9.  
Митні процедури при переміщенні товарних потоків через 

митний кордон України. 
2 1,5 

10.  Суб’єкти та об’єкти логістичної діяльності у митній справі. 2 1,5 

11.  
Перевезення, зберігання і розпорядження товарними 

потоками, що перебувають під митним контролем. 
2 1,5 

12.  
Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів 

Інкотермс в митній діяльності 
2 1,5 

13.  Оптимізація митних платежів 2 1,5 

14.  
Діяльність учасників зовнішньоекономічної діяльності в 

сфері митної справи 
2 1,5 

15.  Інформаційні технології в організації митної справи 2 1,5 

16.  Логістичний документообіг в організації митної справи 2 1,5 

17.  
Логістичний підхід до управління ризиками 

зовнішньоекономічних операцій 
2 1,5 

18.  Модульна контрольна робота №2 2 2 

Усього за модулем №2 16 15,5 

Усього за 4 семестр 32 25 

Усього за навчальною дисципліною 32 25 
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2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

п/п Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг СРС 

(годин) 

     4  семестр 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 21 

2. Підготовка до практичних занять 21 

3. Підготовка до модульної контрольної робіти 4 

4. Виконання домашнього завдання 10 

Усього за навчальною дисципліною 56 

 

2.4.1. Домашнє завдання  

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується в четвертому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни в області антикризового управління підприємством. Виконання ДЗ є 

важливим етапом у підготовці фахівця з напряму управління та адміністрування.  

Конкретна мета ДЗ міститься в засвоєнні і практичному закріпленні отриманих 

теоретичних знань, з різних питань економіки, комерції та митної діяльності, в вмінні 

використовувати в теоретико-методологічному дослідженні основні категорії митної справи 

та аналізувати сучасні тенденції та чинники розвитку митно-тарифного та нетарифного 

регулювання ЗЕД в України. 

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання ДЗ, – до 10 годин самостійної роботи 

 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення  

дисципліни застосовуються навчальні технології: робота в малих групах, семінар-дискусія, 

мозкова атака, презентація, тощо.  

 

3.2. Рекомендована література  

  Базова література  
3.2.1. Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір. – К.: ВГЛ Обрії, 2004.  

– 335 с. 

3.2.2. Стаханов Д.В., Стаханов В.Н. Таможенная логистика. – М.: Приор, 2000. – 96 с. 

3.2.3. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник – К.: 

Каравела, 2015. – 400 с. 

3.2.4. Митне оформлення автотранспортних засобів / За ред. П.В. Пашка. К.: Знання, 

2004. - 237 с. - (Митна справа в Україні). 

3.2.5. Митний контроль на автомобільному транспорті В.А. Писарєв, О.В. 

Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. — К.: Т-

во «Знання», КОО, 2003. — 189 с. — (Митна справа в Україні). 

3.2.6. Митний контроль на залізничному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. 

Рождественський, П.В. Пашко / За ред. П.В. Пашка. — К.: Знання, 2004. — 404 с. — (Митна 

справа в Україні). 

3.2.7. Митний контроль на повітряному транспорті / За ред. П.В. Пашка. — К.: Знання, 
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2004. — 334 с. — (Митна справа в Україні). 

3.2.8. Таможенное оформление морских грузов / О.М. Ганжин, В.Г. Деркач, П.В. 

Пашко / Под ред. Н.Н. Каленского, П.В. Пашко. — К.: О-во “Знання” КОО, 2003. — 195 с. — 

(Митна справа в Україні).  

3.2.9. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные та интермодальные 

перевозки: Учеб.пособие. – М.: Рос.Консульт, 2001. – 368 с. 

3.2.10. Митна політика та митна безпека України : монографія / за заг. ред. д. е. н. 

проф. П. В. Пашка, д.е.н.доц. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. – 

338 с. – (Митна справа в Україні) 

 

Допоміжна література 
3.2.9. Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. – М: 

Техн.шк.бизнеса, 2014. 

3.2.10.Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной рыночной среде: риски, стратегии, 

безопас- ность/Г.Б.Клейнер, В.Л.Тамбовцев, Р.М.Качалов; под общей редакцией Панова С.А. 

– М.: ОАО «Издательство «Экономика»,2011. – 288 с.– (из серии «Экономическая наука 

современной России»). 

3.2.11.Моделирование экономической динамики : учебное пособие/ Клебанова Т. С., 

Дубро- вина Н. А., Полякова О. Ю та ін. – 2-е изд.,стереотип. – Х. : Изд. дом "ИНЖЭК", 

2015.– 244 с. 

3.2.12.Хан, Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/ Д. Хан; [пер. с 
нем.]. – М.: Финансы и статистика, 2012. –800с. 

3.2.13.Шершньова, З.Є. Стратегічне управління: підручник/ Зоя Євгеніївна 

Шершньова. – [2- ге видання].–К.: КНЕУ, 2009. – 699, 17[с.]. 

 

Інформаційні ресурси в інтернеті  
3.2.14. . Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua/. 

3.2.15. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

3.2.16. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/ 

3.2.17. Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність// [Електронний ресурс]: режим доступу 

http://b-ko.com/book_123.html 

http://www.uamission.org/
http://b-ko.com/book_123.html
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4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕН-ТОМ ЗНАНЬ 

ТА ВМІНЬ 

4.1. Методи контролю  та схема нарахування балів. 

 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

4 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 Мах 
кількість 

 балів 
Вид 

навчальної роботи 

Мах кількість 

балів 

Вид 

навчальної роботи 

Мах кількість 

балів 

Відповідь на 

практичних 

заняттях  

(3б. × 4 зан.) 

12 (сумарна) 

 
Відповідь на 
практичних 

заняттях   
(3б. × 4 зан.) 

12 (сумарна) 

 
 

Виконання 

тестових завдань  

(3б. × 3 зан.) 

9 (сумарна) 

Виконання 

тестових завдань  

(3б. × 5 зан.) 

15 (сумарна) 

Розв’язання задач 

(3б. × 2 зан.) 
6 (сумарна) 

Розв’язання задач 

(3б. × 2 зан.) 
6 (сумарна) 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи студент має 

набрати не менше 16 балів 

Виконання 

домашнього 

завдання 

14 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи  

7 Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи студент має 

набрати не менше 28 балів  

Усього за модулем 
№1 

34 

Виконання 

модульної 

контрольної роботи 

7 

Усього за модулем 
№2 

54 

Підсумкова семестрова оцінка 88 

Семестровий диференційований залік 12 

Усього за дисципліною 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за 

них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до 

відомості модульного контролю. 
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Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 

за національною 
шкалою 

Відповідь на 
практичних 

заняттях  

Виконання 
тестового 
завдання 

Розв’яза
ння 

задач 

Виконання 
домашнього 

завдання 

Виконання 
модульної  

контрольної 
роботи 

3 3 3 13-14 7 Відмінно 

2,5 2,5 2,5 11-12 6 Добре 

2 2 2 9-10 4-5 Задовільно 

менше 2 менше 2 менше 2 менше 9 менше 4 Незадовільно 

 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною шкалою 

31-34 49-54 Відмінно 

26-30 41-48 Добре 

20-25 32-40 Задовільно 

менше 20 менше 32 Незадовільно 

 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка з даної дисципліни дорівнює сумі 

підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок, яка перераховується в оцінку за 

національною шкалою (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 

рейтингової оцінки в балах оцінкам за 

національною шкалою 

 Відповідність залікової рейтингової 

оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

79-88 Відмінно  12 Відмінно 

66-78 Добре  10 Добре 

53-65 Задовільно  8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  - - 

 

4.6. Сума підсумкових семестрових модульних та залікової рейтингових оцінок у балах 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.9 Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 

диплома. 
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