
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної та 

виховної роботи 

_______________ Т. Іванова 

_______________ 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система менеджменту якості 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

 

навчальної дисципліни 

 

"Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції" 

 

Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

 

Спеціалізація :  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

 

 

Курс – 1        Семестр – 1,2 

 

Лекції      – 10 (4; 6)   Екзамен– 2 семестр 

Практичні заняття    – 8 (0; 8) 

Самостійна робота    – 147 (26; 121) 

 

Усього (годин/ кредитів ECTS) – 165/5,5 

 

Контрольна робота – 2 семестр 

 

 

Індекс: РМ-12-073/17-2.1.2.3 

 

 

 

 

 

 

СМЯ НАУ РП ННІНО 11.02.03-01-2018 

 



 Система менеджменту якості. 
Робоча програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародні кредитно-розрахункові та 

валютні операції" 

 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 11.02.03 – 01-2018 

Стор.2 із 12 

 

Робочу програму дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції"розроблено на основі робочого навчального плану № РМ-12-073/17 підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», робочої програми цієї дисципліни 

денної форми навчання індекс РМ-6-7-16-073/17-2.1.2.3  затвердженої проректором з 

навчальної та виховної  роботи «10» 10 2017 р., та відповідних нормативних документів. 

 

Робочу програму розробила: 

 

доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств___________________ Т.Остапенко 

 

 

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, протокол № ___ від «__» _______ 2018 р. 

 

 

Завідувач кафедри __________________________________ О. Ільєнко 

 

 

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-

редакційної ради Навчально-наукового інституту неперервної освіти, протокол № ___ від 

«___» __________ 2018 р. 

 

 

Голова НМРР ________________________________Н.Муранова 

 

 

УЗГОДЖЕНО 

В.о. директора ННІНО 

_______________Н.Муранова 

"____"____________2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень документа – 3б 

Плановий термін між ревізіями – 1 рік 

Врахований примірник 
  



 Система менеджменту якості. 
Робоча програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародні кредитно-розрахункові та 

валютні операції" 

 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 11.02.03 – 01-2018 

Стор.3 із 12 

 
ЗМІСТ 

стор. 

Вступ ........................................................................................................................................ 

1.Зміст навчальної дисципліни ............................................................................................. 

1.1. . Структура навчальної дисципліни (тематичний план)............................................... 

1.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг………………………………………………… 

1.3 Практичні заняття, їх тематика і обсяг………………………………………………… 

1.4 Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг………………………. 

1.4.1 .Завдання на контрольну  роботу…………….............................................................. 

1.4.2. Перелік завдань для підготовки до екзамену…….……………………………………..… 

2. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ............................................................... 

2.1 Методи навчання……………………………………………………………………….. 

2.2.Рекомендована література (базова і допоміжна) …………………………………..… 
2.3. Інформаційні ресурси в інтернеті………………………………………………..…… 

3. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь………………… 

3.1. Методи контролю та схема нарахування балів……………………………………… 

Форми документів Системи менеджменту якості……………………………………..….. 

 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

8 

8 

   8  

8 

   9 

   9 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Система менеджменту якості. 
Робоча програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародні кредитно-розрахункові та 

валютні операції" 

 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 11.02.03 – 01-2018 

Стор.4 із 12 

 
Вступ 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління.  

Метою викладання дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції"є 

дослідження можливостей використання сучасних інформаційних технологій та інформаційних систем в 

управлінні організацією.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 організації міжнародних розрахункових операцій; 

 особливостей здійснення кредитування зовнішньоторговельних операцій; 

 ризиків в міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операціях та шляхів їх мінімізації 
тощо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетентності: 

 здійснити розрахунки за валютними опціонами та ф’ючерсами; 

 здійснювати організацію міжнародних розрахунків за допомогою інкасо та акредитива; 

 використовувати різні способи страхування валютних ризиків. 

Навчальна дисципліна  "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції", базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Публічне адміністрування», «Стратегічне управління корпораціями» та є базою для 

вивчення таких дисциплін, як: «Переговори та управління конфліктами», «Управлінське консультуванння» 

та інших. 

1. Зміст навчальної дисципліни 

 

1.1. Структура навчальної дисципліни (тематичний план). 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять(год.) 

Усього Лекції 
Практ. 
занятт

я 
СРС 

Модуль №1 "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції" 

1 семестр 

1.1 Валютні цінності й валютний ринок 20 2 0 18 

1.2 Особливості здійснення конверсійних валютних операцій 10 2 0 8 

Усього за 1 семестр 30 4 - 26 

2 семестр 

1.3 Засоби здійснення міжнародних платежів 22 1 2 19 

1.4 Недокументарні форми міжнародних розрахунків 19 1 0 18 

1.5 Документарні форми міжнародних розрахунків  22 1 2 19 

1.6 Короткострокове кредитування учасників міжнародних 

розрахунків  
20 1 0 19 

1.7 Традиційні й нетрадиційні методи середньострокових 

міжнародних кредитів 
22 1 2 19 

1.8 Міжнародне правове регулювання валютно-фінансових та 

кредитних операцій 
22 1 2 19 

1.9 Контрольна робота 8 - - 8 

Усього за 2 семестр 135 6 8 121 

Диференційований залік 

Усього за модулем № 1 165 10 8 147 

Усього за навчальною дисципліною 165 10 8 147 

 

1.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних  занять(год.) 

Лекції СРС 

Модуль №1 "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції" 

1 семестр 

1.1 Місце кредитно-розрахункових і валютних операцій у 

системі міжнародних економічних відносин 
2 13 
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1.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

 

 

1.4 Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  

 

№ 

п/п 

Зміст самостійної роботи студента Обсяг 

СРС(годин) 

1, 2Семестр 

1. Підготовка до лекційних занять   

2. Підготовка до практичних занять  

3. Виконання та захист контрольної роботи 8 

Усього за навчальною дисципліною 147 

 

 

1.2 Конвертованість валют та конверсійні валютні операції 2 13 

Усього за 1 семестр 4 26 

2 семестр 

1.3 Засоби здійснення міжнародних платежів 1 0 

1.4 Загальна характеристика й особливості використання в 

міжнародній сфері недокументарних форм розрахунків  
1 0 

1.5 Сутність та особливості міжнародних розрахунків 

акредитивами та інкасо 
1 0 

1.6 Міжнародний кредит та його роль у міжнародних 

економічних відносинах 

 

1 0 

1.7 Традиційні та нетрадиційні методи міжнародних кредитів 1 0 

1.8 Правові основи регулювання міжнародних кредитно-

розрахункових і валютних операцій 
1 0 

Усього за 2 семестр 6 0 

Усього за модулем № 1 10 26 

Усього за навчальною дисципліною 10 26 

 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних  занять(год.) 

Практичні 

заняття 
СРС 

Модуль №1 "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції" 

1 семестр 

1.1 Характеристика етапів розвитку міжнародної валютної 

системи 
0 0 

1.2 Поточні та термінові валютні операції 0 0 

Усього за 1 семестр - 0 

2 семестр 

1.3 Фінансові документи як засоби міжнародних платежів 1 20 

1.4 Авансовий платіж, оплата на відкритий рахунок, оплата 

після відвантаження як форми міжнародних платежів 
1 20 

1.5 Особливості використання акредитивів та інкасо у 

зовнішньоторговельних операціях 
1 20 

1.6 Характеристика міжнародних кредитів у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємств України 
1 20 

1.7 Роловерні кредити, факторинг, форфейтинг та лізинг у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємств України  
2 20 

1.8 Міжнародне валютно-фінансове право як засіб регулювання 

міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 
2 21 

Усього за 2 семестр 8 121 

Усього за модулем № 1 8 147 

Усього за навчальною дисципліною 8 147 
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1.4.1 Завдання на контрольну  роботу 

Контрольна робота (К) з дисципліни виконується в другому семестрі, відповідно до затверджених в 

установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань 

та вмінь студента в практичних аспектах дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції". 

Конкретна мета КР міститься у оволодінні студентами теоретико-методичних навичок здійснення 

аналізу стану валютно-фінансових операцій підприємств різних форм власності та галузей економіки у 

сучасних ринкових умовах. 

Контрольна робота складається з теоретичної частини. Теоретична частина має вигляд питань, 

пошук відповідей на які сприятиме більш якісному засвоєнню студентами знань з дисципліни "Міжнародні 

кредитно-розрахункові та валютні операції". 

Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання контрольної роботи – до 8 годин самостійної роботи.  

 

Тематика контрольних робіт 

1. Режими валютних курсів 

2. Валютна система як важливий елемент міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 

3. Система золотого стандарту 

4. Бреттон-Вудська валютно-фінансова система  

5. Ямайська валютна система 

6. Конвертованість валют 

7. Поточні валютні операції 

8. Термінові валютні операції 

9. Форвардні валютні операції 

10. Валютні опціони 

11. Валютні свопи 

12. Валютні ф’ючерси 

13. Організація міжбанківських кореспондентських відносин 

14. Платіж через чек 

15. Вексель як засіб міжнародного платежу 

16. Міжнародні платіжні доручення 

17. Банківська гарантія як інструмент забезпечення виконання зобов’язань у міжнародних розрахунках 

18. Авансові платежі 

19. Платіж на відкритий рахунок 

20. Оплата після відвантаження 

21. Сфера застосування акредитивної форми міжнародних розрахунків 

22. Сутність та види документарного інкасо 

23. Традиційні методи короткострокового фінансування зовнішньоторговельних операцій 

24. Традиційні методи середньострокового міжнародного кредитування 

25. Операції міжнародного факторингу: механізм і особливості проведення 

26. Операції міжнародного форфейтингу 

27. Міжнародний лізинг  

28. Гарантії подолання ризиків у міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 

29. Форми національного регулювання валютно-фінансових потоків 

30. Офшорні центри 

 

 

1.4.2. Перелік завдань на екзамен 

 

1) Охарактеризувати еволюцію світової валютної системи. 

2) Пояснити тлумачення внутрішньої та зовнішньої оберненості валют. 

3) Визначити короткострокове кредитування у міжнародних валютно-фінансових відносинах. 

4) Визначити об’єктивну необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів. 

5) Охарактеризувати розвиток офшорних центрів. 

6) Пояснити підходи до класифікації форм міжнародних кредитів. 

7) Охарактеризувати умови розвитку Ямайської валютної системи. 

8) Розкрити зміст функціонування економічних організацій системи ООН. 
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9) Навести визначення спеціальних економічних зон та умови їх розвитку. 

10) Визначити основні напрями функціонування міжнародних валютно-фінансових інституцій. 

11) Розкрити зміст становлення валютного та фінансового ринків України. 

12) Навести визначення валюти та валютного ринку в Україні та світі. 

13) Визначити основні напрями функціонування Бреттон-Вудської валютна система. 

14) Навести визначення роловерних міжнародних кредитів. 

15) Визначити основні напрями функціонування світових ринків золота. 

16) Розкрити зміст умов лізингового договору та його суб’єктів. 

17) Охарактеризувати економічний зміст платіжного балансу. 

18) Визначити основні напрями функціонування валютних блоків. 

19) Розкрити зміст сучасних проблем функціонування гривні. 

20) Охарактеризувати умови використання документарного інкасо. 

21) Визначити основні напрями розвитку Празької системи золотомонетного стандарту. 

22) Розкрити основний зміст видів та форм лізингу. 

23) Охарактеризувати чинники, які впливають на стан платіжного балансу. 

24) Визначити дефіцит та профіцит платіжного балансу. 

25) Охарактеризувати форвардні валютні операції. 

26) Охарактеризувати міжнародні розрахункові операції. 

27) Пояснити умови функціонування конвенції про міжнародний фінансовий лізинг. 

28) Охарактеризувати форфейтингові кредитні операції. 

29) Охарактеризувати розвиток світової валютної системи. 

30) Пояснити умови функціонування МВФ, проблеми його створення і діяльності. 

31) Охарактеризувати ступені конвертованості валют. 

32) Охарактеризувати розвиток Генуезької системи золотодевізного стандарту. 

33) Пояснити умови функціонування Світового Банку та Банку міжнародних розрахунків. 

34) Охарактеризувати валютні обмеження та валютні ризики. 

35) Охарактеризувати розвиток Валютного Союзу ЄС. 

36) Розкрити основний зміст Декрету КМУ «Про валютне регулювання і контроль в Україні» від 

19.03.1993. 

37) Охарактеризувати валютні операції «спот». 

38) Охарактеризувати діяльність Паризького та Лондонського клубів . 

39) Пояснити валютні обмеження та валютні ризики. 

40) Навести визначення документарного акредитива. 

41) Охарактеризувати сучасні тенденції інтеграції України в Європейську спільноту . 

42) Пояснити умови повної конвертованості валют. 

43) Навести визначення факторингу як форми міжнародного кредитування. 

44) Охарактеризувати розвиток міжнародного ринку цінних паперів. 

45) Пояснити стійкість грошового обіг та умов визначення інфляції. 

46) Навести визначення загального сальдо платіжного балансу. 

47) Охарактеризувати розвиток Бреттон-Вудської валютної системи. 

48) Пояснити умови функціонування фінансово-кредитних установ . 

49) Навести визначення валюти та валютних цінностей. 

50) Охарактеризувати розвиток валютних зон. 

51) Пояснити умови зміцнення міжнародної платоспроможності України. 

52) Навести визначення чеку як фінансового документу. 

53) Визначте сутність та необхідність валютного регулювання. 

54) Наведіть визначення інвестиції. 

55) В чому полягає валютна політика держави? 

56) Якими нормативними документами здійснюється регулювання валютного ринку України? 

57) У чому відмінність між капітальними і прямими інвестиціями за кордон? 

58) Що є об’єктом ринкового валютного регулювання? 

59) Які методи валютного регулювання Ви знаєте? Чим вони відрізняються? 

60) У чому відмінність між капітальними і прямими інвестиціями за кордон? 
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2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Методи навчання  

З метою активізації процесу навчання під час лекцій та практичних занять використовуються 

методи креативної дискусії, «альтернативних груп», «круглого столу», презентація, робота в малих групах 

тощо. 

 

2.2. Список рекомендованих  

Базова література 

1. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посіб. / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – 

К.: Знання, 2008. – 318 с.  

2. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: навч. посіб. / 

З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль. – Львів: Видавництво Національного університету Львівська 

політехніка, 2004. – 244 с. 

3. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: підручник / Л.В. Руденко. – 

2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 

 

Допоміжна література 

4. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: 

Центр наукових досліджень НБУ; Знання, 2011. -504с. 

5. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник / П.І. Белінський. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 624 с. 

6.  Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник / С.Я. Боринець. – 5-те вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 582с. 

7. Бурковська А.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах: навч. 

посібник / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна. – Миколаїв: МНАУ, 2012. – 247с. 

8. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: ТОВ “Борисфен-

М”, 1996. – 336 с.  

9. Вулфел Дж.Ч. Энциклопедия банковского дела и финансов / Чарльз Дж. Вулфел [пер. с англ.]. – 

М.: Федоров, 2000. – 1030с. 

10. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посібник / Б.С. Івасів, Л.М. 

Прийдун, В.Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор,2013. – 572с. 

11. Киреев А.П. Международная экономика: учебное пособие для вузов в 2-х ч. / А.П. Киреев. – М.: 

Междунар. отношения, 2000. – 416 с.  

12. Ковальчук К.Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: навч. посібник / К.Ф. 

Ковальчук, Д.Є. Козенков, Ю.Г. Момот. К.: Центр учбової літ-ри,2013. – 150с. 

13. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: навч. посібник / Т.В. 

Кривов’яз; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». – К.: Ун-т «Україна», 2009.  – 327с. 

14. Кругман П. Выход из кризиса есть! / Пол Кругман [перев. Ю. Гольдберг]. – М.: Азбука-Аттикус, 

2013. – 320с. 

15. Кудряшов В.П. Курс фінансів : навч. посібник / В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008. – 431с. 

16. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини: навч. посібник / за ред. В.Є. Поліванова, 

В.О. Мещерякова, Ю.М. Лисенкова [кол. авторів] – К.: Зовнішня торгівля, 2014. – 512с. 

17. Міжнародні фінанси: навч. посібник / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський [та ін.]. – 

3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Центр учбової літ-ри, 2007. – 640с. 

18. Міжнародні фінанси : підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет, Н.Д. Амалян, С.Я. 

Боринець, Б.А. Бузинар, А.В. Буквич, І.В. Бураковський, Г.Б. Бурляй, В.А. Вергун. – К.: Либідь, 2003. – 784с. 

19. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник / В.М. Шелудько. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 

2008. – 535с.  

20. Управление финансами: бизнес-курс МВА: ученик / под ред. Дж.Л.Ливингстона и Т. Гроссмана; 

[пер. с англ. Н.Е. Русановой]. – М.: Омега-Л, 2006. – 837 с. 

 

2.3. Інформаційні ресурси в інтернеті  
2.3.1 mzedp.kaf@gmail.com 
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3. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

3.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь 

здійснюється в балах відповідно до табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

Вид навчальної 

роботи 

1,2 семестр Мах 

кількість 

балів 
Модуль №1 

Мах кількість балів 

Виконання тестових завдань до практичних занять (3 балів*8) 24 (сумарна) 

Виконання та захист  контрольної  роботи 30 

Усього за модулем №1 54 

Екзамен 46 

Усього за  1, 2 семестр 100 

3.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну 

оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 3.2, табл. 3.3.    

Таблиця 3.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 

у балах оцінкам за національною шкалою 

Вид навчальної роботи 

Оцінка 

за національною шкалою 

Виконання тестового 

завдання до практичного 

заняття 

Виконання та захист 

контрольної роботи 

Оцінка у балах 

3 27-30 Відмінно 

2,5 23-26 Добре 

2 18-22 Задовільно 

менше 2 менше 18 Незадовільно 

 

Таблиця 3.3 

Відповідність рейтингових оцінок за виконання та захист контрольної роботи у балах оцінкам за 

національною шкалою 

Критерій рейтингової оцінки 

 

Оцінка за 

національною шкалою 

Логічність, послідовність, 

повнота висвітлення теми 

та вміння працювати з 

літературою (бал.) 

Виконання індивідуального 

завдання відповідно до варіанту 

(бал.) 

 

Захист контрольної 

роботи (бал.) 

 

5 5 18-20  Відмінно 

4 4 15-17 Добре 

3 3 12-14 Задовільно 

менше 3 менше 3 менше 12 Незадовільно 

 

3.3. За активну роботу під час практичного заняття (наприклад, доповнення до відповіді), творчий 

підхід до виконання та оформлення контрольної роботи студент може отримати додатково до 5 

заохочувальних балів за модуль. 

За виконання та подачу контрольної роботи поза встановлений термін студенту можуть бути 

нараховані штрафні бали (до 5 балів за модуль). 

3.4. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, 

становить поточну модульну рейтингову оцінку у балах, яка перераховується в оцінку за національною 

шкалою  (табл.3.4.). 
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Таблиця 3.4 

Відповідність поточних модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою 

Оцінка у балах 

(2 семестр) 
Оцінка за національною шкалою 

49-54 Відмінно 

41-48 Добре 

33-40 Задовільно 

менше 33 Незадовільно 

 

3.5. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав усі 

передбачені в модулі види навчальної роботи, то він допускається до виконання екзаменаційного завдання. 

Екзаменаційне завдання виконується в письмової формі і зараховується студенту, якщо він отримав за нього 

позитивну оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS відповідно до табл.3.5. 

Сума поточної модульної рейтингової оцінки у балах та екзаменаційної рейтингової оцінки 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінках за національною 

шкалою та шкалою ECTS (таб.5.6). 

Студент допускається до виконання завдання на екзамен, якщо він набрав не менше 33 балів (табл. 

3.4.). 

3.6. Завдання на екзамен містить теоретичні питання, які охоплюють матеріал дисципліни відповідно 

до робочої навчальної програми. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок завдання на екзамен здійснюється в письмовій формі 

протягом двох навчальних годин. 

Таблиця 3.5 

Відповідність  рейтингових оцінок на екзамен у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою 

ЕСТS 

Оцінка у 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

42-46 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

38-41 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками 

35-37 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

31-34 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

28-30 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

1-27 Незадовільно FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

 

3.7. Забороняється перескладання підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення. 

3.8. У випадку відсутності у студента позитивних рейтингових оцінок (за виконання окремих видів 

навчальної роботи, поточної модульної, залікової), він вважається таким, що має академічну заборгованість. 

3.9. При складанні академічної заборгованості студент повинен виконати усі завдання, які необхідні 

для отримання позитивної поточної модульної рейтингової оцінки, а також виконати  завдання на екзамен. 

При повторному виконанні завдання на екзамені максимальна величина екзаменаційної рейтингової 

оцінки, яку може отримати студент, дорівнює оцінці «В» за шкалою ЕСТS та певній кількості балів, яку 

визначає викладач відповідно до табл. 5.5. 

3.10. У випадку отримання незадовільної екзаменаційної рейтингової оцінки студент повинен 

повторно виконати завдання на екзамен в установленому порядку. При повторному виконанні завдання на 

екзамен максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки, яку може отримати студент, дорівнює 

оцінці «В» за шкалою ЕСТS та певній кількості балів, яку визначає викладач відповідно до табл. 5.5. 
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3.11. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені  або під час виконання залікового 

(модульного) завдання з будь-яких причин проти його прізвища у колонці  «Екзаменаційна (залікова) 

рейтингова оцінка» заліково-екзаменаційної відомості робиться запис «Не з'явився» або «Не допущений», а 

у колонці «Підсумкова семестрова рейтингова оцінка» – «Не атестований». 

3.12. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка (табл.5.6) заноситься до залікової книжки, 

наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е та додатку до диплома. 

Таблиця 3.6 

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та 

шкалою ECTS 

Оцінка  
в балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82 – 89 

Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75 – 81 
C 

Добре 
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67 – 74 
Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60 – 66 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35 – 59 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1 – 34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Система менеджменту якості. 
Робоча програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародні кредитно-розрахункові та 

валютні операції" 

 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 11.02.03 – 01-2018 

Стор.12 із 12 

 
(Ф 03.02–01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано (підрозділ) 

Дата  

видачі 
Прізвище, ім’я та по батькові отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

 

 (Ф 03.02–02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  

з/п 
Прізвище, ім’я  та по батькові Підпис ознайомленої особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

 

 (Ф 03.0203) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 
Номер/сторінки (пункт) Підпис особи, що 

внесла зміну 

Дата внесення 

зміни 

Дата введення 

зміни зміненого заміненого нового анульованого 

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


