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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Загальна  

характеристика 

 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 2 курс / 3 та 4 семестр 
Кількість годин 360 

Кількість кредитів 12 
Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 100 

П 60 

С 200 
            

           Анотація 

Дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» є нормативною складовою навчального 

плану, входить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготов-

ці фахівців у предметній галузі та включає базові теми, які формують знання щодо 

сутності, закономірностей розвитку та функціонування системи грошово-

кредитних та фінансових відносин в суспільстві. 
Формат навчання 

 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного 

навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та програм-

них продуктів 

 

Методи та техніки 

навчання 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інно-

ваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-візуалізація); 

семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», тестування / 

ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консуль-

тації; робота в малих групах 
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       Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Вступ 
до фаху», «Економічна теорія», «Мікро- та  макроекономіка» та ін. 

       Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: 
«Економіка підприємства», «Банківська справа та банківські операції», 
«Фінансовий менеджмент», «Фінансовий  аналіз», «Страхування та страхо-
ві послуги» та ін. 

Мета дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є: формування у 

здобувачів вищої освіти цілісної системи фундаментальних знань щодо сут-

ності грошей, фінансів і кредиту; засвоєння закономірностей функціонуван-

ня фінансової системи та грошового ринку; розуміння специфіки фінансо-

вих і грошово-кредитних відносин у суспільстві; формування навичок ана-

лізу та оцінки грошово-кредитної та валютно-фінансової політики держави. 
Завдання дисципліни 

 
Завданнями навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є: 

з’ясування сутності грошей, кредиту та грошово-кредитних систем; розк-

риття механізмів функціонування грошового, валютного, фінансового  рин-

ків та ринку позичкових капіталів; засвоєння закону грошового обігу, розу-

міння інфляційних процесів, їх наслідків, а також кон'юнктури ринку; фор-

мування знань про кредит, види кредитування та кредитні відносини; ово-

лодіння сутністю та структурою валютної системи як форми організації 

міжнародних грошових відносин; визначення призначення фінансових по-

середників у функціонування грошово-кредитного ринку; вивчення теоре-

тичних основ, форм та закономірностей функціонування фінансів; засво-

єння базових принципів фінансових відносин та механізмів, що забезпечу-

ють функціонування фінансової системи держави; знання сутності бюджету 

та бюджетної системи, а також податків, податкової політики та податкової 

системи держави; виявлення специфіки фінансової діяльності суб’єктів гос-

подарювання – підприємств, неприбуткових та релігійних організацій та 

фінансів населення; ознайомлення із сутністю та специфікою функціону-

вання  фінансового та страхового ринків; з’ясування особливостей сутності 

та призначення сфери міжнародних фінансів та напрям-

ків діяльності ключових міжнародних фінансових інститутів. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відпові-

дному рівні  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК12. Здатність продукувати інноваційні ідеї. 

ЗК13. Здатність працювати у команді.  

ЗК14. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професій груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК15 Здатність працювати автономно.  

 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принци-

пи фінансової науки, особливості функціонування 

фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості функціонування сучас-

них світових та національних фінансових систем та 

їх структури.  

ПР04. Знати механізм функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фі-

нансів суб’єктів господарювання, фінансів домогос-

подарств, фінансових ринків, банківської системи та 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагно-

стики стану фінансових систем (державні фінанси, у 

т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

Фахові компетентності 

ФК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні еко-

номічні явища.  



ФК02. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових сис-

тем та їх структури.  

ФК03. Здатність до діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна 

та податкова системи, фінанси суб’єктів господа-

рювання, фінанси домогосподарств, фінансові рин-

ки, банківська система та страхування). 

ФК05. Здатність застосовувати знання законодавст-

ва у сфері монетарного, фіскального регулювання 

та регулювання фінансового ринку.  

ФК06. Розуміння особливостей функціонування 

фінансових, банківсько-кредитних, страхових уста-

нов та релігійних організацій. 

ФК07. Здатність застосовувати законодавчі, норма-

тивні та інструктивні документи у сфері фінансів, 

оподаткування, банківської справи та страхування.  

ФК08. Здатність визначати та аналізувати основні 

фінансові показники та процеси, а також та здійс-

нювати оцінювання фінансового стану підприємст-

ва, банківської та страхової установи. 

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та використан-

ня інформації для вирішення професійних завдань, 

формування аналітичних висновків та прийняття 

управлінських рішень у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ФК10. Здатність застосовувати сучасне інформа-

ційне та програмне забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ФК11. Здатність складати, аналізувати та інтерпре-

тувати фінансову звітність. 

ФК12. Здатність виконувати функції планування, 

управління та контролю у сфері фінансів, банківсь-

кої справи та страхування.  

ФК14. Здатність використовувати спеціальні фінан-

сові інструменти для забезпечення ефективної дія-

льності та розвитку у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ФК15. Здатність здійснювати ефективні комунікації 

в процесі управління у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ФК16. Здатність визначати, обґрунтовувати та бра-

ти відповідальність за професійні рішення.  

ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

ФК18. Здатність застосовувати міждисциплінарні 

підходи для розв’язання задач та вирішення  про-

блем у сфері фінансів, банківської справи та стра-

хування. 

 

 

фінансові ринки, банківська система та страхування).  

ПР08. Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР11. Демонструвати знання особливостей фінансо-

вої діяльності релігійних організацій. 

ПР14. Володіти методичним інструментарієм для 

здійснення управлінських дій та контрольних функ-

цій у сфері фінансів, банківської справи та страху-

вання.  

ПР15. Використовувати професійну аргументацію 

для донесення інформації, ідей, проблем та способів 

їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 

сфері діяльності.  

ПР16. Володіти загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження фінансових процесів.  

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати ана-

ліз та синтез для виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також особливостей поведінки 

їх суб’єктів.  

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерп-

ретувати отримані результати.  

ПР20. Визначати та планувати можливості особисто-

го професійного розвитку, виконуючи професійні 

функції у сфері фінансів, банківської справи та стра-

хування. 

ПР22. Підтримувати відповідний рівень знань, вміти 

застосовувати набуті знання на практиці та підвищу-

вати професійну кваліфікацію фахового менеджера у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР23. Виявляти навички самостійної роботи та вико-

нувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР26. Застосовувати отримані фундаментальні знан-

ня та навички для організації, розвитку та управління 

власною справою. 



 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати 

✓ сутність, функції, види грошей та зміст основних теорій грошей; 

✓ основи процесу грошового обігу, формування грошових потоків та 

структуру грошової маси; 

✓ специфіку функціонування та показники грошового ринку;  

✓ елементи та класифікацію грошових систем; 

✓ основні поняття, типи, види і показники інфляції; заходи щодо подо-

лання інфляції   

✓ сутність та види грошових реформ; 

✓ основні поняття, принципи кредиту у ринковій економіці; 

✓ основні поняття, елементи та інструменти валютного ринку; 

✓ визначення та функції центральних та комерційних банків; 

✓ основи кредитних, розрахункових і валютних відносин; 

✓ ключові характеристики фінансових посередників грошового ринку; 

✓ групи міжнародних валютно-кредитних установ та їх призначення; 

✓ сутність функції і складові фінансів; 

✓ сфери і ланки фінансової системи та функціонування фінансового 

механізму; 

✓ зміст фінансової політики держави та забезпечення безпеки; 

✓ сутність бюджетної та податкової систем та їх складові; 

✓ структуру фінансового та страхового ринків та їх місце в економіч-

ній системі; 

✓ основи організації фінансів суб’єктів господарювання (підприємств, 

неприбуткових та релігійних організацій); 

✓ сутність, джерела формування та напрями використання фінансових 

ресурсів населення; 

✓ склад і структуру міжнародних фінансів, а також структурну будову 

та класифікацію фінансових систем зарубіжних країн. 
б) уміти 

✓ класифікувати теоретичні та практичні фінансові проблеми, які ви-

никають у державі на сучасному етапі розвитку; 

✓ розраховувати темпи та рівень інфляції на основі статистичної інфо-

рмації; 

✓ будувати моделі фінансових відносин та управління фінансовою сис-

темою держави; 

✓ аналізувати сучасну грошово-кредитну, монетарну,  фінансову полі-

тику та бюджет держави; 

✓ аналізувати поточну ситуацію, показники діяльності та напрямки фі-

нансового ринку; 

✓ класифікувати податки за специфічними ознаками;  

✓ класифікувати кредити комерційних банків за різними ознаками та 

критеріями; 

✓ визначати джерела походження, вартість та ефективне використання 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання; 

✓ аналізувати порядок формування доходів та фінансування видатків 

суб’єктів господарювання; 

✓ розрізняти визначальні відмінності між неприбутковими та релігій-

ними організаціями і комерційними підприємствами й організаціями;  

✓ складати звітність про результати фінансової діяльності суб’єктів го-

сподарювання; 

✓ вирішувати фінансові завдання оптимальними способами та засоба-

ми, приймати виважені управлінські рішення; 

✓ аналізувати стан, показники діяльності та тенденції страхового рин-

ку. 

https://stud.com.ua/33287/finansi/sklad_struktura_mizhnarodnih_finansiv


                                                   СТРУКТУРА КУРСУ 

 

  Години:   

 

Тема 

 

 

Результати навчання 

 

 

Завдання 

Л
е
к

ц
ії

  

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
н

і 
 

С
а

м
о

с
т
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н
о
 

МОДУЛЬ 1 

ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ 

5 3 10 Тема 1. Сутність та функ-

ції грошей. Теорії та кон-

цепції грошей 

 

Знати  сутність грошей, етапи розвитку гро-

шей та їх роль у розвитку економіки. Класи-

фікувати функції та форми грошей. Володіти 

основними теоріями та концепціями грошей. 

 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 2. Грошовий обіг та 

оборот, грошова маса та 

грошові потоки 

Знати сутність, значення та структуру гро-

шовий обігу та обороту. Класифікувати гро-

шові потоки. Розуміти сутність маси грошей 

в обігу, грошових агрегатів та грошової бази. 

Характеризувати та визначати швидкість 

обігу грошей. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 3. Грошовий ринок Знати сутність, характеристику та особливо-

сті функціонування грошового ринку. Харак-

теризувати та визначати попит та пропозицію 

грошей і чинники їх впливу. Визначати  умо-

ви  рівноваги на грошовому ринку. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 4. Грошові системи Знати сутність, елементи та види грошових 

систем.Розуміти специфіку грошовоїа систе-

ми України, її створення, розвиток та сучас-

ний стан. Володіти основами  державного 

регулювання грошового обігу.  

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 5. Інфляція та грошо-

ві реформи 

Розуміти сутність, причини та наслідки, види 

та методи визначення інфляції. Володіти 

основами  державного регулювання інфляції. 

Знати  сутність грошових реформ, їх цілі та 

види. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

МОДУЛЬ 2 

     КРЕДИТНІ ТА ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ 

5 3 10 Тема 6. Валютні відноси-

ни, валютні системи та 

валютний ринок 

Знати поняття та класифікацію валюти та 

основи валютних відносин. Розуміти поняття 

валютного курсу та конвертованості. Знати 

сутність валютного ринку та класифікувати 

операції на валютному ринку. Опанувати 

суть та необхідність валютного регулювання.  

Володіти сутністю та призначенням націо-

нальної та світових валютних систем.  

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 7. Кредит та кредит-

ні системи 

Розуміти сутність кредиту та кредитних від-

носин. Знати Теорії кредиту. Класифікувати 

функції кредиту, принципи кредитування, 

форми та види кредиту Опанувати  сутність, 

структуру та етапи розвитку фінансово-

кредитної системи.  

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 8. Центральні та ко-

мерційні банки 

Розуміти призначення та функції Національ-

ного Банку України. Опанувати класифіка-

цію та призначення комерційних банків.  

Знати особливості небанківських фінансово-

кредитних установ. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 9. Фінансове посере-

дництво грошового ринку 

Знати  сутність, розвиток та види фінансово-

го посередництва, а також функції фінансо-

Опитування, 

письмовий 



 вих посередників. Розглядати банк як суб’єкт 

фінансового посередництва. 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 10. Міжнародні ва-

лютно-кредитні установи 

Знати та класифікувати міжнародні валютно-

кредитні установи. Розуміти сутність та при-

значення Міжнародного валютного фонду та 

його співробітництво з Україною. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 
МОДУЛЬ 3 

  СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 

5 3 10 Тема 11. Сутність фінан-

сів 

Знати історичні аспекти виникнення фінан-

сів, їх сутність, головне призначення та фун-

кції, а також основи фінансової діяльності 

держави. Характеризувати фінансові відно-

син та розуміти сутність і склад фінансових 

ресурсів. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 12. Фінансова систе-

ма та фінансовий механізм 

 

Розуміти сутність та структуру фінансової 

системи. Розрізняти особливості фінансової 

система за внутрішньою структурою та 

організаційною побудовою. Класифікувати 

органи управління фінансовою системою, їх 

обов’язки та повноваження.Знати сутність та 

склад фінансового механізму. Розуміти 

сутність та елементи управлінської 

діяльності. Оволодіти основами  фінансового 

планування та фінансового контролю. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 13. Фінансова полі-

тика та безпека держави 

 

Розуміти сутність та склад та види фінансо-

вої політики. Оволодіти основами  фінансо-

вої стратегії та фінансової тактики. Знати 

сутність, складові,  основні напрями та меха-

нізм забезпечення фінансової безпеки. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 14. Бюджет і бюдже-

тна система 
 

Розуміти сутність бюджету, побудову бю-

джетної системи, бюджетного устрою та бю-

джетного процесу України. Опанувати сут-

ність та структуру бюджетної класифікації.   

Знати сутність, причини та наслідки бюдже-

тного дефіциту.  

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 15. Податки і подат-

кова система 
 

Знати сутність та напрями проведення подат-

кова політики. Розуміти зміст та структуру 

податкової системи.  Характеризувати види, 

сутність податків та їх призначення. Знати 

організацію та діяльність Державної подат-

кової служби України. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

МОДУЛЬ 4 

                                 ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ ТА МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ. ФІНАНСОВИЙ РИНОК 

5 3 10 Тема 16. Фінанси суб’єк- 

тів господарювання (підп-

риємств, неприбуткових та 

релігійних організацій) 

 

Знати зміст та основні принципи організації 

фінансів суб’єктів господарювання. Вміти 

характеризувати фінансові ресурси підпри-

ємства,  їх склад і джерела формування. Во-

лодіти класифікацією доходів,  витрат та 

прибутку організацій. Розуміти  особливості 

фінансової діяльності неприбуткових та релі-

гійних організацій. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 17. Міжнародні фі-

нанси та фінансові системи 

зарубіжних країн 
 

Знати сутність та призначення міжнародних 

фінансів та основні аспекти діяльності 

міжнародних фінансових інститутів. Розумі-

ти сутність та специфіку функціонування 

міжнародного фінансового ринку. Класифі-

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

https://library.if.ua/book/35/2379.html
https://library.if.ua/book/35/2379.html


кувати фінанси країн із розвиненою та слаб-

кою ринковою економікою. 

5 3 10 Тема 18. Фінанси населен-

ня 
 

Характеризувати сутність, значення та дже-

рела формування фінансів населення. Знати 

сутність фінансових ресурсів населення. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 19. Фінансовий ри-

нок 
 

Розуміти сутність та призначення фінансово-

го ринку. Класифікувати об’єкти, суб’єкти та 

інструменти фінансового ринку. Знати струк-

туру та сегментацію фінансового ринку. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

5 3 10 Тема 20. Страховий ринок Розуміти сутність страхування та страхового 

захисту. Знати функції та класифікацію стра-

хування. Опанувати особливості функціону-

вання ринку страхових послуг. Володіти ос-

новами  державного регулювання у сфері 

страхування. 

 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма  

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підго-

товки студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної 

роботи). Поточний контроль проводиться у формі усного опиту-

вання, письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді ви-

конання тестових завдань/вирішення задач), виступів студентів при 

обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, есе, 

захисту реферату. 

 
Форма  

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає ви-

конання модульної контрольної роботи.  

 

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зарахову-

ватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мі-

німально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екза-

мену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 

(заліку) для підвищення своєї оцінки. 

 

Форма  

підсумкового 

контролю 

Екзамен (усно/письмово) 

 

 

  Критерії оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

-    модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 

змістові модулі). 

 



Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Т1, Т2…Т5 – теми модулю 

Модульна 

контрольна  

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

 самостійна робота 

 (max) 

Т6, Т7…Т10 – теми модулю 

Модульна 

контрольна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

 
Т1 

Т 

 

Т2 

 

 

Т3 

 

 

Т4 

 

 

Т5 

 

 
     50 

 

100 

 

 

Т6 

 

 

Т7 

 

 

Т8 

 

 

Т9 

а 

 

Т10 

 

    

          50 
 

100 

 

 

10 

 

10 

1

10 

1

10 

1

10 

 

10 

 

10 

1

10 

1

10 

1

10 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 3) Розподіл балів (МОДУЛЬ 4) 
Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Т11, Т12…Т15 – теми модулю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Т16, Т17…Т20 – теми модулю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

 
Т11 

Т 

 

Т12 

 

 

Т13 

 

 

Т14 

 

 

Т15 

 

 
     50 

 

100 

 

 
Т16 

Т 

 

Т17 

 

 

Т18 

 

 

Т19 

 

 

Т20 

 

 
50 

 

100 

 

 

10 

 

10 

1

10 

1

10 

1

10 

 

10 

 

10 

1

10 

1

10 

1

10 

 

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий  

контроль) 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий про-

ект, практика) 

Залік 

  90 - 100             А відмінно  

 

зараховано 
 82 - 89             B добре 

 74 - 81             С добре 

 64 - 73             D задовільно 

 60 - 63             E задовільно 

              

              35 - 59 

 

           FХ 

 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

             F 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням  

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням 

 дисципліни) 

Політика щодо  

дедлайнів та  

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. Сту-

денти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наяв-

ності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

 
Політика щодо  

академічної  

доброчесності 

 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані літера-

турні джерела. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі сту-

дента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незарахуванння виклада-

чем. 
Політика щодо  

відвідування 

 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 

графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

 
Політика щодо  

зарахування результатів  

неформальної освіти 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчан-

ня, отриманих у неформальній освіті» 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

http://www.kau.com.ua/images/Docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf


Політика та  

очікування 

 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 

університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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