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Вступ 
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною 

системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за 

модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 

навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів 

аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом 

оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та 

семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System). 

Робоча навчальна програма (РНП) навчальної дисципліни є теоретичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області 

управління. Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із світовою 

валютною системою, принципами та методами її функціонування, з міжнародним 

валютним оточенням фірми, з порядком встановлення та розрахунку валютних курсів та 

ризиків, вивчення основних умов і принципів здійснення міжнародних розрахунків та 

валютних операцій, набуття вмінь їх застосування. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

Основною метою навчальної дисципліни «Митне регулювання» є формування  у  

студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі 

митного регулювання, засвоєння основних теоретичних положень та опанування 

необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати ефективність їх діяльності 

як управлінців в галузі менеджменту на підприємстві. 

 Результат отримання теоретичних знань з дисципліни дозволить сформувати 

низку спеціальних професійних компетентностей: 

- методологічні засади управління політикою підтримки 

конкурентоспроможності національної економіки;  

- положення щодо тенденцій розвитку світової виробничої кооперації;  

- тенденції, сучасний стан та порядок здійснення міжнародної торгівлі 

товарами, послугами, валютно-фінансовими ресурсами; 

- підходи до вивчення процесів формування та регулювання міжнародного 

науково-технічного обміну; 

- особливості та тенденції міжнародної економічної інтеграції; 

- сучасний стан вирішення глобальних світових проблем. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- особливостi  формування валютного курсу,  фактори курсоутворення на 

валютному ринку;  

- особливостi  проведення валютних операцiй на спот-ринку і форвардному ринку 

валют; 

- особливості умов і форм здійснення міжнародних розрахункових операцій;  

- види банкiвського кредитування міжнародних розрахунків. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

- розуміти та ефективно формувати конкурентні переваги товару, 

підприємства, галузі, їх місце у підтримці конкурентоспроможності 

національної економіки та методи визначення митної вартості таких товарів; 

- користуватися інструментарієм оцінки ефективності діяльності митних 

органів при недопущенні контрабанди на національному та світовому 

економічному просторі; 
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- аналізувати показники, які характеризують стан сучасних проблем, 

пов’язаних з митницею. 

Навчальна дисципліна «Митне регулювання»  базується на знаннях таких 

дисциплінах, як: «Економічна теорія», «Макроекономіка» та є базою для вивчення таких 

дисциплін, як: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Управління операціями 

з експорту-імпорту» та інших. 
 

1. Зміст навчальної дисципліни 

 

1.1.  Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 
п/п 

Назва теми 
Теми об’єднувати можна (у мене тут 2 теми 

разом) 

Обсяг навчальних  занять (год.) 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

У заочці модуль завжди 1 Його назва є назва дисципліни 

Модуль №1 «Міжнародні валютно-кредитні відносини»  

7 семестр 

1 

Митний режим щодо товарів і транспортних 

засобів, які переміщуються через митний 

кордон України. 

22 

2 

 

По 1 

год. 

не 

мож

на  

 20 

Усього за 7 семестр 22 2 - 20 

8 семестр 

2 
Митні процедури при переміщенні товарів через 

митний кордон України  
15 2 - 13 

3 Державне та митне регулювання ЗЕД в Україні 15 2 - 13 

4 
 Основи експортно-імпортних операцій, етапи 

підготовки та оформлення митної документації 
15 - 2 13 

5 
Методи визначення митної вартості та порядок їх 

застосування 
15 - 2 13 

6 Контрольна робота 8   8 

Екзамен 

Усього за 8 семестр 68 4 4 60 

Усього за навчальною дисципліною 90 6 4 80 

 

 

 

 

 

1.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 
№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навч. 

занять (год) 
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Лекції СРС 

Модуль №1 «Митне регулювання» 

7 семестр 

1 
Країна походження товару та критерії визначення країни 

походження товару. 
2 20 

    

Усього за 7семестр 2 20 

8 семестр 

2 Митні ризики та методи їх мінімізації.. 2 13 

3 Міжнародне співробітництво з питань митної справи. 2 13 

Усього за 8 семестр 4 30 

Усього за навчальною дисципліною 6 50 

 

 

1.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навч. 

занять (год) 

Практ. СРС 

Модуль №1 «Митне регулювання» 

8 семестр 

1 Порушення митних правил і відповідальність за них. 2 13 

2 
Працівники митних органів, спеціалізованих митних установ та 

організацій. 
2 13 

Усього за 8 семестр 4 30 

Усього за навчальною дисципліною 4 30 

 

1.4 Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг 

СРС 

(годин) 

Модуль №1 «Митне регулювання» 

8 семестр 

1 Опрацювання лекційного матеріалу, отриманого під час установочної лекції 20 

Усього за 8 семестр 20 

9 семестр 

3 Опрацювання лекційного матеріалу, отриманого під час лекцій 30 

4 Індивідуальне опрацювання навчального матеріалу 2 

5 Підготовка до практичних занять 30 

7 Виконання  та захист контрольної  роботи 8 

Усього за 8 семестр 76 

Усього за навчальною дисципліною 90 
 

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 валютно-кредитні відносини». 
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Конкретна мета КР міститься у закріпленні, систематизації, узагальнення і 

поглиблення знань з начальної дисципліни «Митне регулювання», стимулювання 

самостійності при вирішенні конкретних фахових завдань, підготовка до майбутньої 

професійної діяльності в сфері управління. 

Контрольна робота складається з теоретичної частини. Теоретична частина має 

вигляд питань, пошук відповідей на які сприятиме більш якісному засвоєнню студентами 

знань з дисципліни «Митне регулювання». 

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. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну та порядок їх 

застосування. 

2. Митне очищення. Пакування. Маркування. 

3. Митні режими щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний 

кордон України. 

4. Порядок декларування товарів, сплата мита та митних зборів.  

5. Квотування експорту і імпорту. 

6. Країна походження товару та критерії визначення країни походження товару. 

7. Сучасні концепції проходження митного контролю. 

8. Міжнародні економічні відносини та митні союзи. Їх діяльність та наслідки вступу до 

митних союзів України. 

9. Міжнародна торгівля товарами і послугами, країна походження продукції та митні 

пільги. 

10. Види, форми і методи здійснення експорту та імпорту товарів, процедура проходження 

митного контролю та сплати митних платежів. 

11. Класифікація митних ризиків для експортера та імпортера. 

12. Функції Державної митної служби України. 

13. Функціональні обов’язки митного брокера та декларантів. Їх відповідальність при 

заповненні митної документації.  
 

2. Перелік завдань на залік   

2.1.Перелік питань на екзамен 
 митне законодавство України та інші нормативно-правові акти з питань 
митної справи, сутність митного контролю та його завдання, суб’єктів митного 
контролю та їх функції; 
застосовувати процедури митного оформлення та контролю, забезпечувати 
дотримання заходів митно-тарифного регулювання переміщення товарів та 
транспортних засобів; 
забезпечення в межах своєї компетенції дотримання заходів митно-тарифного 
регулювання, заборон та обмежень щодо товарів, які переміщуються через 
митний кордон України; 
здійснення контроль правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати 
митних платежів, обчислення та стягнення пені, відсотків, стягнення 
заборгованості, повернення митних платежів та інших грошових коштів; 
забезпечення в межах своєї компетенції захист прав інтелектуальної власності; 
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забезпечення в межах своєї компетенції валютний контроль операцій, 
пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон України; 
здійснення аналітичну діяльність в сфері митного контролю – ведення митної 
статистики зовнішньої торгівлі та митних платежів; 
застосовування інформаційні системи та технології, програмно-технічні засоби 
захисту інформації в митній справі; 
здійснення комунікацію з митними організаціями та митними державними 
органами з питань митного оформлення митного оподаткування та митного 
контролю; 
моніторинг та аналіз результатів діяльності митних органів, проводити 
дослідження і прогнозування досягнення цілей і виконання завдань їх 
діяльності; 
наукове обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення професійної 
діяльності;  
розроблення пропозицій щодо впровадження результатів досліджень в 
практичну діяльність митних органів. 
Спрощення та гармонізація митних процедур за правом Європейського союзу.  

Конвенція про оцінку товарів у митних цілях (Брюссель, 1950 р.). 

Конвенція про митні пільги для туристів (Нью-Йорк, 1954 р.) та Протокол до неї.  

Митна конвенція про тимчасовий ввіз приватних дорожніх перевізних засобів (Нью-

Йорк, 1954 р.).  

Митна конвенція, що стосується контейнерів (Женева, 1956 р.). 

Митна конвенція про полегшення умов ввозу товарів для демонстрації чи 

використання на виставках, ярмарках, зустрічах чи подібних заходах (Брюссель, 1961 

р.).  

Конвенція про транзитну торгівлю внутрішньоконтинентальних держав 1965 р..  

Митна конвенція про міжнародний транзит товарів (Конвенція ITI) (Відень, 1971 р.). 

Митна конвенція про контейнери (Женева, 1972 р.).  

Міжнародна конвенція про безпечні контейнери (Женева, 1972 р.).  

Міжнародна конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажів на 

кордоні (1982 р.). 

Угода про застосування митних документів у прямому автомобільному сполученні при 

перевезенні вантажів (1983 г.).  

Конвенція про тимчасовий ввіз (Стамбул, 1990 р.).  

Заключний акт Уругвайського раунду ГАТТ (Маракеш, 1994 р.).  

Угода про порядок митного оформлення та митного контролю товарів, що 

переміщаються між державами-учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі 

08.10.1999 (СНД).  

Угода щодо спрощення та уніфікації процедур митного оформлення на митних 

кордонах вiд 08.07.1994 р. (СНД). 

Рішення про Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон 

товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності вiд 28.09.2001 р. (СНД). 

Протокол про Єдиний порядок справляння митних платежів у державахучасницях 

СНД вiд 26.02.1998 р. 

  Типовий порядок митного оформлення та контролю природного газу, нафти, 

нафтопродуктів та електроенергії, у разі переміщення через митний кордон держав-

учасниць СНД трубопровідним транспортом і лініями електропередач вiд 26.02.1998 р.  

Рішення N 7/18 Ради керівників митних служб держав-учасниць СНД "Про проект 
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Типової технології митного оформлення та контролю товарів, що переміщуються 

залізничним транспортом" вiд 26.02.1998 р.  

 Протокол про єдині принципи організації митного контролю за переміщенням та при 

оформленні підакцизних товарів, що підлягають маркуванню вiд 20.02.1997 р.  

 Рішення про Основи митних законодавств держав - учасниць Співдружності 

Незалежних Держав вiд 10.02.1995 р.  

Назвіть основні міжнародно-правові акти, що стосуються міжнародних стандартів в 

області спрощення і гармонізації митних процедур.  

 В чому полягає суть режиму тимчасового ввозу?  

 Які основні положення процедури МДП ? 

  Що означає термін “карнет АТА” ?  

 Що означає термін "турист" у міжнародному праві ?  

  До чого зводиться двоканальна система пропуску багажу авіапасажирів? 

  Як співвідносяться національні митні тарифи та єдина товарна класифікація 

відповідно до Брюссельської митної номенклатури ? 

  В чому полягають основні положення Угоди щодо спрощення та уніфікації процедур 

митного оформлення на митних кордонах вiд 08.07.1994 р. (СНД) ?  

Спрощення та гармонізація митних процедур у міжнародному праві 
 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Методи навчання  

В процесі навчання використовуються наступні навчальні технології: робота в 

малих групах, семінар-дискусія, мозкова атака, кейс, презентація, ділова гра, що 

застосовуються для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час 

вивчення даної дисципліни. 

 

3.2. Рекомендована література:  

Основні 

1.Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Тодощук А.В. Митне 

обслуговування транспортних перевезень: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ-

2000», 2010. – 474 с.  

2.Владимиров К. Н., Бардачова В. Ю. Митне регулювання: Навчальний посібник. – 

2-ге вид. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 336 с.  

3.Гребельник О.П. Основи митної справи: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2003. – 600.  

4.Дьомін Ю.М., Дьоміна С.Ю., Железняк Н.М. та ін. Митне право України.: Навч. 

пос./ За заг. ред.. Юлдашева О.Х. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 232 с.  

5.Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного контролю. 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.  

6.Митний кодекс України: Науково-практичний коментар/ А.Т. Комзюк, 

О.О.Погрібний, Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова 

єдність», 2010. – 757 с.  

7.Науменко В.П. Нові митні правила в блок-схемах: Довід. посіб. – К.: ТФ «Інтес», 

2004. – 144 с.  

8.Науменко В.П., Пашко П.В., Русаков В.А. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Знання, 2006. – 

394 с. – (Митна справа в Україні). 
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 9.Основи митної справи в Україні: підручник./ За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 

2010. – 651 с. – (Митна справа в Україні). 

 10.Гребельник О.П. Митна справа. Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 

2014. — 472 с. 27.Гребельник О.П. Митна справа. Підручник. — К.: Центр учбової 

літератури, 2016. — 495 с. 

Додаткові: 

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Редакція станом на 

15.05.2014). //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.  

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (Редакція станом на 

24.07.2014). //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. 

– ст.144. 

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X 

(Редакція станом на 17.08.2014). //Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). – 

1984. – Додаток до № 51. – ст.1122.  

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (Редакція станом на 

11.07.2014). //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст.131.  

5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (редакція станом на 

23.07.2014). //Відомості Верховної Ради України. – 2012 р. – № 44-45; № 46-47; № 48. – 

Стаття 552. – 1858 с. 

 6. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI (Редакція станом на 

11.08.2013) //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011.– № 48-49.– ст.536. 

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті 

1. НБУВ. — http://www. nbuv.gov.ua 

2. Електронний ресурс:  http://www. pidruchniki.com 

3. Електронний ресурс:  http://www. http://er.nau.edu.ua 

4. Електронний ресурс:  http://www.phttp://www.niss.gov.ua 

 

3.4. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних 

матеріалів до ТЗН 

№ 

п/п 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним планом 
Кількість 

1 Конспект лекцій М1 (1-5) Електронна версія 

2 
Методичні рекомендації з 

виконання практичних робіт 
М1 (4-5) Електронна версія 

3 
Методичні рекомендації з 

виконання контрольної  роботи 
М1 (6) Електронна версія 

 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ 

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань 

та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. Згідно з робочим навчальним планом, 

основна кількість годин відводиться на самостійну роботу, тому значну кількість балів студент 

одержує за виконання та захист контрольної роботи і виконання екзаменаційного завдання.  

Таблиця 4.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

7-8 семестр 
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Вид навчальної  

роботи 

Модуль №1  Мах кількість 

балів 

Виконання завдань під час практичних 

занять (4 практ. завдань × 5 балів) 

20 (сумарна)  

 

 

 

Виконання та захист  контрольної  роботи 20 

Усього за модулем №1 40 

Семестровий екзамен 60 

Усього за 7-8 семестр 100 
 

4.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за 

нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2., 4.3. 

Таблиця 4.2 

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 

5 18-20 Відмінно 

4 15-17 Добре 

2-3 12-14 Задовільно 

менше 2 менше 12 Незадовільно 

 

Таблиця 4.3 

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 

 

4.3. 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). 

4.4. 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.4.4.). 

Таблиця 4.4 
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Відповідність поточних модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за 

національною шкалою 

Оцінка у балах 

(2 семестр) 
Оцінка за національною шкалою 

36-40 Відмінно 

30-35 Добре 

24-29 Задовільно 

менше 24 Незадовільно 

 

4.5. Студент допускається до семестрового екзамену, якщо він набрав не  менше 24 

балів (60% максимальної підсумкової модульної рейтингової оцінки).  

4.6. Семестровий екзамен складається в письмовій формі і зараховується студенту, якщо 

він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS у 

відповідності до табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка 
в балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

54-60 Відмінно A 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

49-53 
Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

45-48 C 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) 

40-44 
Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

36-39 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

21-35 
 

Незадовільно 
 
 

FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-20 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 

4.7 У випадку відсутності у студента позитивних рейтингових оцінок (за виконання 

окремих видів навчальної роботи, підсумкової модульної або екзаменаційної), він 

вважається таким, що має академічну заборгованість. 

4.8. При складанні академічної заборгованості студент повинен виконати усі 

завдання, які необхідні для отримання позитивних рейтингових оцінок (за виконання 

окремих видів навчальної роботи, підсумкової модульної), а також виконати екзаменаційне 

завдання. 

4.9. Студент, який не був допущений до семестрового екзамену, повинен ліквідувати 

академічну заборгованість (отримати позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку) 

в установлений термін і пройти семестровий контроль за індивідуальним графіком. 

4.10. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється в комісії, яку очолює 

завідувач кафедри логістики. 

Індивідуальні відомості семестрового контролю встановленого зразка 

оформлюються на ім’я голови комісії і проходять обов’язковий облік в НН ІНО. 

4.11. У випадку отримання незадовільної екзаменаційної рейтингової оцінки студент 

повинен повторно скласти семестровий екзамен в установленому порядку. При повторному 

складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки, 
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яку може отримати студент, дорівнює оцінці «В» за шкалою ЕСТS та певній кількості балів, 

яку визначає викладач відповідно до табл. 4.9. 

4.12. Сума підсумкової модульної рейтингової оцінки та позитивної екзаменаційної 

рейтингової оцінки у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 

перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).  

Перескладання підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення 

забороняється. 

4.13. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені з будь-яких причин 

проти його прізвища у колонці  «Екзаменаційна (залікова) рейтингова оцінка» заліково-

екзаменаційної відомості робиться запис: 

 «Не з'явився», якщо студент виконав окремі види навчальної роботи, отримав 

позитивну поточну модульну рейтингову оцінку і не з’явився на екзамен; 

 «Не допущений», якщо студент виконував окремі види навчальної роботи і не 

отримав позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку; 

 «Не атестований», якщо студент не виконував окремі види навчальної роботи і не 

отримав позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку, 

а у колонці «Підсумкова семестрова рейтингова оцінка» – робиться запис «Не 

атестований». 

 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки 

в балах оцінці 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) 

 

4.14. 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 у відповідності до табл. 4.6.  
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 (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     

 


