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ВСТУП 

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є 

наявність робочої навчальної програми з навчальної дисципліни, розробленої 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 умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 

 

1. Зміст навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

пор. 

Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних  занять  

(год.) 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

Модуль №1 " «Сутність та організаційно-правові форми міжнародного бізнесу»" 

4 семестр 

1.1 Глобалізація економіки і управління міжнародним 

бізнесом 
4 1 - 3 

1.2 Міжнародне середовище бізнесу 5 1 - 4 

1.3 Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу 3 - - 3 

1.4 Транснаціональні корпорації (ТНК) 3 - - 3 

1.5 Іноземні інвестиції у світовій економіці 3 - - 3 

1.6 Інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу 4 - - 4 

Усього за модулем №1 22 2  20 

Усього за 4 семестр 22 2  20 

Модуль №2 «Стратегічне планування та організація міжнародного бізнесу» 

5 семестр 

2.1 Види міжнародних стратегій 9 1 1 7 
2.2 Стратегічне планування в міжнародних фірмах 9 1 1 7 
2.3 Організація міжнародного бізнесу 9 1 1 7 
2.4 Технологічна політика міжнародних корпорацій 9 1 1 7 
2.5 Управління ризиками в міжнародному бізнесі 9 - 1 8 
2.6 Етика в міжнародному бізнесі 8 - 1 7 
Усього за модулем № 2 53 4 6 43 

Екзамен 

Модуль №3 «Курсова робота» 

3.1 Курсова робота 30 - - 30 

Усього за модулем №3 30 - - 30 

Усього за 5 семестр 82 4 6 73 

Усього за навчальною дисципліною 105 4 6 93 

 

 

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять самостійної 

роботи студента (зміст та обсяг) 
№ Назва теми Обсяг навчальних  занять(год.) 
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п/п 
Лекції 

Практ. 

зан. 
СРС 

Список рекомендованих 

джерел 
Модуль №1 «Теоретичні та практичні аспекти організації складської діяльності» 

4 семестр 
1.1 Глобалізація економіки і управління 

міжнародним бізнесом 
1 - 3 [1, с.8-94], [2, с.11-53] 

1.2 Міжнародне середовище бізнесу 1 - 4 
[3, с.75-141], [4, с.27-

88], [6, с.54-187] 
1.3 Організаційно-правові форми 

міжнародного бізнесу 
- - 3 

[1, с.55-116], [3, с.75-
141], [7, с.44-203] 

1.4 Транснаціональні корпорації (ТНК) - - 3 [1, с.8-94], [2, с.11-53] 

1.5 Іноземні інвестиції у світовій економіці - - 3 
[5, с.75-141], [7, с.27-

88], [9, с.54-187] 
1.6 Інтернаціоналізація малого та середнього 

бізнесу 
- - 4 

[2, с.55-116], [3, с.75-
141], [4, с.44-203] 

Усього за модулем №1 2 - 20  

Усього за 4 семестр 2 - 20  

Модуль №2 «Стратегічне планування та організація міжнародного бізнесу» 

5 семестр 
2.1 Види міжнародних стратегій 

1 1 
7 [1, с.103-168], [2, с.71-

155], [7, с.96-215] 
2.2 Стратегічне планування в міжнародних 

фірмах 
1 1 

7 [1, с.104-168], [3, 

с.219-353] 

2.3 Організація міжнародного бізнесу 
1 1 

7 [2, с.209-264], [3, 

с.371-465], [5, с.146-

238] 
2.4 Технологічна політика міжнародних 

корпорацій 
1 1 

7 [2, с.151-207],  

2.5 Управління ризиками в міжнародному 

бізнесі 
- 1 

8 [3, с.75-141], [4, с.27-
88], [6, с.54-187] 

2.6 Етика в міжнародному бізнесі 
- 1 7 [10, с.55-116], [12, с.75-

141], [14, с.44-203] 
Усього за модулем № 1 4 6 43  

Екзамен  
Модуль №3 «Курсова робота» 

3.1 Курсова робота - - 30 
[11, с.104-168], [9, с.71-

155], [13, с.219-353], 
[17, с.96-215] 

Усього за модулем № 3 - - 30  

Усього за 5 семестр 4 6 73  

Усього за навчальною дисципліною 4 6 93  

 
2. Завдання на курсову робоу 

У п’ятому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР), відповідно до затверджених в 

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

практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в 

галузі міжнародного бізнесу, які використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 

дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою. 

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до участі в студентських конференціях,  виконання 

дипломної роботи  майбутнього фахівця в галузі  управління. 
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Конкретна мета КР полягає в оволодінні системою знань у сфері управління розвитком підприємства 

на міжнародних ринках відповідно до поставлених цілей і прийнятої стратегії. При цьому завдання 

різняться між собою варіантами. 

Для успішного виконання КР студент повинен знати сутність та основні поняття міжнародного 

бізнесу; нормативно-правове забезпечення міжнародної бізнесової діяльності, особливості міжнародного 

середовища бізнесу. Вміти використовувати теоретичні підходи при реалізації міжнародної бізнесової 

діяльності організації; аналізувати суть та характерні риси та розробляти міжнародні стратегії; аналізувати 

об’єктивні закономірності науково-технічного розвитку та управління ТНК; розробляти стратегічні плани; 

визначати основні чинники ефективності міжнародного бізнесу; формувати комплексний механізм 

управління міжнародною бізнесовою діяльністю підприємства. 

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно 

до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання КР,  – до 30 годин самостійної роботи. 

 

2.1. Курсова робота орієнтовна тематика 
1. Сучасні тенденції розвитку світового господарства.  

2. Механізм регулювання сучасної світової економіки. 

3. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи на сучасному етапі. 

4. Міжнародний науково-технічний обмін як елемент функціональної структури світової 

економіки. 

5. Критерії та оцінка конкурентоспроможності країн в сучасній економіці. 

6.  Формування національної економіки КРАЇНИ та її місце у світовому господарстві. 

7. Зовнішньоекономічні зв’язки КРАЇНИ та розвиток економічних відносин з Україною. 

8. Форми і типи міжнародного виробництва та етапи його розвитку. 

9. Держава та наддержавні установи як регулятор світової економіки. 

10. Митні тарифи в системі регулювання світової економіки. 

11. Вплив сучасних інтеграційних процесів на розвиток світової економіки. 

12. Регулювання міжнародних інвестиційних процесів. 

13. Сутність, етапи розвитку та характерні риси міжнародного бізнесу. 

14. Еволюція зовнішньоторгівельних відносин як передумова формування сучасної системи 

міжнародного бізнесу. 

15. Стратегії міжнародного бізнесу та стадії їх формування. 

16. Суб’єкти сучасного міжнародного бізнесу. 

17. Конкуренція і монополія в сучасному міжнародному бізнесі. 

18. Глобальні загрози, виклики і можливості міжнародного бізнесу. 

19. Міжнародні інтеграційні об’єднання та їх роль у сучасному міжнародному бізнесі. 

20. Суть, характерні ознаки та технологія менеджменту як науки і сфери діяльності. 

21. Міжнародний менеджмент, його економічний механізм, функції та тенденції розвитку 

22. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю на фірмі. 

23. Зовнішньоторговельні договори: види, структура і зміст.  

24. Зовнішньоекономічна діяльність в сфері інформаційних та електронних послуг. 

25. Науково-дослідницька діяльність в глобальному вимірі. 

26. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі. 

27. Маркетинг як філософія та інструментарій підприємництва. 

28. Основні напрямки переходу до ринкової економіки постсоціалістичних країн. 

29. Структурна та інвестиційна політика нових країн-членів ЄС. 

30. Інтеграційні фактори структурних зрушень в економіках країн – нових членів ЄС. 

31. Економічна   ефективність   міжнародного   науково-технічного співробітництва. 

32. Вплив державних та наддержавних інститутів на розвиток міжнародного бізнесу. 

33. Європейський валютний союз та його вплив на сучасні МЕВ. 

34. Зовнішня торгівля постіндустріальних країн на початку XXI століття. 

35. Інтеграційні процеси в Північній Америці (НАФТА). 

                                                 
 Країна за вибором 
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36. Інтеграційні та дезінтеграційні тенденції у світовому господарстві. 

37. Інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин. 

38. Країни Південно-східної Азії в системі міжнародного руху капіталу. 

39. Критерії і показники цілісності світового господарства. 

40. Міжнародна торгівля ліцензіями та "ноу-хау" на сучасному етапі. 

41. Передумови виникнення криз на світовому фінансовому ринку і способи їх передбачення. 

42. Порівняльні конкурентні переваги України у світовій торгівлі. 

43. Проблеми інтеграції країн Східної Європи. 

44. Проблеми прогнозування валютного курсу в країнах з перехідною економікою. 

45. Проблеми реструктуризації зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи. 

46. Проблеми розвитку інтеграційних угруповань в Африці. 

47. Проблеми світової економічної рівноваги. 

48. Прогнози розвитку світового господарства у XXI  сторіччі. 

49. Роль банків в міжнародних економічних відносинах. 

50. Роль зовнішньої торгівлі у економічному розвитку країн, що розвиваються. 

51. Роль країн південно-східної Азії в розвитку світогосподарських зв'язків. 

52. Роль країн, що розвиваються, у світогосподарських зв'язках на початку XXI століття. 

53. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. 

54. Стратегія діяльності центральних банків країн з перехідною економікою в умовах фінансової 

нестабільності.  

55. Сучасний стан і тенденції розвитку світової торгівлі на початку XXI століття. 

56. Сучасні концепції міжнародної економічної інтеграції. 

57. ТНК та міжнародна інвестиційна діяльність. 

58. Транснаціоналізація і глобалізація економічних відносин. 

59. Україна в європейських інтеграційних процесах. 

60. Україна в міжнародних науково-технічних зв'язках. 

61. Ціноутворення на світових товарних ринках. 

62. Суб’єкти та форми міжнародної економічної діяльності. 

63. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності. 

64. Взаємозалежність між формами інтеграційних угруповань та рівнем розвитку інтеграційних 

процесів. 

65. Вплив міжнародних валютно-фінансових та кредитних інституцій на розвиток сучасних МЕВ. 

66. Еволюція та сучасний розвиток Європейського союзу. 

67. Перспективи інтеграції країн центральної та Східної Європи до міжнародних економічних 

угрупувань. 

68. Формування передумов вступу України до ЄС: сучасність та перспектива. 

69. Історія створення ГАТТ/СОТ та її розвиток на сучасному етапі. 

70. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток світової валютно-фінансової системи. 

71. Перспективи розвитку конкурентоспроможних галузей української економіки. 

72. Міжнародні економічні відносини як інституційно-функціональна система. 

73. Глобальні проблеми в сучасних міжнародних економічних відносинах. 

 

3. Перелік завдань для підготовки до екзамену 

3.1. Перелік питань на екзамен 
1. Інтернаціоналізація та глобалізація світової економіки 

2. Фактори глобалізації міжнародного бізнесу 

3. Основні напрямки інтернаціоналізації українського бізнесу 

4. Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище 

5. Економічний та політичний сектори міжнародного середовища 

6. Системи організаційно-правових форм бізнесу в Україні 

7. Основні форми корпоративної інтеграції в міжнародному бізнесі 

8. Прямі іноземні інвестиції у світовій економіці 

9. Інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу  



 
Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародний бізнес" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РНП  ННІНО 

11.01.03 - 01-2017 

Стор.8 із 14 

 

 

10. Моделі виходу малих та середніх підприємств на міжнародний ринок 

11. Міжнародний стратегічний альянс (МСА) як модель інтернаціоналізації малих та 

середніх підприємств 

12. Стратегічне планування в міжнародних фірмах 

13. Види міжнародних стратегій 

14. Корпоративні стратегії розвитку 

15. Організація міжнародного бізнесу 

16. Вертикальна та горизонтальна інтернаціоналізація. Міжнародний поділ 

17. Формальні і неформальні механізми інтеграції 

18. Технологічна політика міжнародних корпорацій 

19. Етика в міжнародному бізнесі; кодекси поведінки в бізнесі 

20. Етичні конфлікти на макрорівні. 

21. Вигоди та втрати від прямих іноземних інвестицій. 

22. Види організаційно-правових форм бізнесу. 

23. Види світового бізнесу. 

24. Етапи розвитку міжнародного бізнесу. 

25. Етика в міжнародному бізнесі. 

26. Інтернаціоналізація технологічної політики фірми. 

27. Історичний розвиток міжнародного бізнесу. 

28. Категорії етики в міжнародному бізнесі. 

29. Корпоративні стратегії розвитку міжнародних компаній. 

30. Модель інтернаціоналізації малих та середніх підприємств. 

31. Мотиви здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

32. Основні бар’єри для інтернаціоналізації бізнесу. 

33. Основні елементи зовнішнього середовища міжнародного бізнесу. 

34. Основні задачі технологічної політики фірми. 

35. Особливості сучасного технологічного ринку. 

36. Причини, що спонукають підприємства до виходу на міжнародний бізнес. 

37. Процес стратегічного планування в міжнародній компанії. 

38. Прямі іноземні інвестиції. Вигоди та втрати 

39. Система контролю в міжнародному бізнесі. 

40. Складові частини міжнародного маркетингу. 

41. Фактори мотивації міжнародних компаній для виходу на міжнародний ринок. 

42. Фактори, що обумовлюють характер сучасного бізнесу. 

43. Характеристика категорій етики в міжнародному бізнесі. 

44. Характеристика міжнародного ринку технологій. 

45. Характеристика організаційної структури та механізмів контролю міжнародних компаній. 

46. Характеристика стратегій конкуренції в міжнародному середовищі. 

47. Характеристика типів культур міжнародної корпорації. 

48. Характеристика типів організаційних структур міжнародних компаній. 

49. Характеристика типів оргструктур. 
 

4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 
4.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

4.1.1. Міжнародний менеджмент/ Под. ред. С.Э. Пивоварова. Издание 4. - СПб: Питер, 

2008. – 710 с.  

4.1.2. Чарлз В.Л. Гіл. Міжнародний бізнес. Пер. з англ./ Чарлз В.Л. Гіл. – К., 2014. – 850 с. 

4.1.3. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу. пер. з англ. / Майєр Дж., 

Олесневич Д. – К., Либідь, 2012. – 703 с. 

4.1.4. Гіл Ч. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. – Київ: 

Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001 – 856с. 

4.1.5. Родченко В.В. Международный менеджмент. Уч. пособие. / В.В. Родченко. - К.: МАУП, 2002. 

– 240 с. 
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4.1.6. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній 

економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь 2002 – 703с. 

3.1.7. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник Под ред. Полякова .В.В, 

Щенина Р.К. – М.: КНОРУС, 2005. – 656с. 

4.1.7. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діялність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 

2003-948 с. 
Додаткові рекомендовані джерела 

4.1.8. Килячкова Л.А. Рынокценныхбумаг и биржевоедело. / Л.А. Килячкова. - М.: Юрист, 2010. – 704 

с. 

4.1.9. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації / за ред. Д.Г. Лук’яненка. - К.: КНЕУ, 

2015. – 540 с. 

4.1.10. Хазбулатов Р.И. Международныеэкономическиеотношения. Учебник. / Р.И. Хазбулатов. - М., 

2012. – 520 с. 

4.1.11. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко — К.: Центр 

учбової літератури, 2011. — 400 с.  

3.1.12.  Гриньова В.М. Інвестування: підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. 

Коюда. – К.: Знання, 2008. – 458 с.  

4.1.13. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу: Навчальний посібник/ О. 

А. Біловодська. - К.: Знання, 2011. - 458 с. 

4.1.14. Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник/ О. Г. 

Бровкова. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 224 с. 

4.1.15. Гіл Ч. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. – Київ: 

Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001 – 856с. 

3.1.16. Довгань Л.Є. Стратегічне управління: навчальний посібник/ Л. Є. Довгань, Ю. 

В. Каракай, Л. П. Артеменко. - 2-ге вид.. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 440 с. 

4.1.17. Патика Н.І. Міжнародні  валютно-кредитні відносини: навчальний посібник/ 

Н. І. Патика. - К.: Знання, 2012. - 566 с. 

4.1.18. Порохня В.М. Стратегічне управління: навчальний посібник/ В. М. Порохня, Т. 

О. Безземельна, Т. А. Кравченко. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 224 с. 

3.1.19. Румянцев А.П. Міжнародна економіка: Практикум/ А. П. Румянцев, Ю. О. 

Коваленко; Київський економічний інститут менеджменту. - К.: Центр учбової літератури, 

2007. - 296 с 

4.1.20. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства 

. – К.: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с. 
 
 

4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до 

ТЗН 

№ 

п/п 
Назва 

Шифр тем за тематичним 

планом 
Кількість 

1. Слайди 1.1-1.6, 2.1-2.6 електронна версія 

2. Конспект лекцій 1.1-1.6, 2.1-2.6 електронна версія 

3. 
Методичні рекомендації щодо 

виконання курсової  роботи 
3.1 електронна версія 

 

5. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 

 

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

та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 5.1. Згідно з робочим навчальним планом, 

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

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

Таблиця 5.1 



 
Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародний бізнес" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РНП  ННІНО 

11.01.03 - 01-2017 

Стор.10 із 14 

 

 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

4-5 семестр 

Вид навчальної  

роботи 

Модуль №1  Мах кількість 

балів 

Виконання завдань під час практичних 

занять (4 практичних завдань × 10 балів) 

40 (сумарна)  

 

 

 

Усього за модулем №1 40 

Семестровий екзамен 60 

Усього за 4-5 семестр 100 

Модуль 2  

Виконання та захист курсової роботи 100 
 

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

нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи у балах 

оцінкам за національною шкалою 

Виконання завдань під час практичних занять (бал.) Оцінка за національною шкалою 

9-10 Відмінно 

8 Добре 

6-7 Задовільно 

менше 6 Незадовільно 
 

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

навчальної роботи, становить поточну та підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка у 

балах та за національною шкалою заноситься до заліково-екзаменаційної відомості. 
 

Таблиця 5.3. 

Відповідність поточної та підсумкової модульної рейтингової оцінок 

у балах відповідно до оцінок за національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

36-40 Відмінно 

30-35 Добре 

24-29 Задовільно 

менше 24 Незадовільно 
 

5.3.1. Якщо студент набрав 24 бали і більше, то він допускається до семестрового 

контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену. 

5.3.2. Семестровий екзамен проводиться у письмовій формі протягом двох 

навчальних годин в присутності екзаменаційної комісії кафедри. 

5.4. Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до методичних рекомендацій. Оцінювання виконання  курсової 

роботи здійснюється відповідно до табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Варіанти співвідношення рейтингових оцінок виконання та захисту  курсової роботи 

5 семестр 

Модуль №2 Максимальна 
кількість 

балів Вид навчальної роботи 
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Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 
 

Виконання та захист курсової роботи 100 

 

5.4.1. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав 

за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5. 

Критерії рейтингових оцінок за виконання курсової роботи  (проекту) 

5 семестр 

Модуль № 2 

Критерій рейтингової оцінки Кількість балів 

1. Виконання  курсової роботи:  

1.1. Розкриття змісту 20 

1.2.  Відповідність викладеного матеріалу плану   10 

1.3.  Грамотність проведення розрахунків 20 

1.4. Використання графічного матеріалу 10 

2. Захист курсової роботи 40 

Усього за модулем № 2 100 

 

Мінімальна позитивна оцінка за критеріями 1.1.- 1.4. складає 36 балів. 
 

5.4.2. Виконання та захист курсової роботи зараховується студенту, якщо він отримав 

позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 

Відповідність рейтингових оцінок за результатами виконання курсових робіт  

в балах оцінках за національною шкалою 
 

Оцінка в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії рейтингової оцінки Захист 

курсової 

роботи 

Розкриття 

змісту 

 

Відповідність 

викладеного 

матеріалу плану 

Грамотність проведення 

розрахунків 

Використання 

графічного 

матеріалу 

18-20 9-10 18-20 9-10 36-40 Відмінно 

15-17 8 15-17 8 30-35 Добре 

12-14 6-7 12-14 6-7 24-29 Задовільно 

менше 12 менше 6 менше 12 менше 6 менше 24  Незадовільно 
 

5.4.3. Якщо студент має нульову оцінку хоча б за одним з критеріїв 1.1-1.4, наведених 

в табл. 5.6., або оцінку менше 24 балів за захист курсової роботи, то курсова робота йому 

не зараховується. 

5.4.4. Відповідність рейтингових оцінок за курсову роботу оцінкам у балах оцінкам 

за національною шкалою та шкалою ECTS наведено в табл. 5.7. 

5.4.5. Підсумкова рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами виконання 

та захисту курсової роботи, крім заліково-екзаменаційної відомості контролю,  заноситься 

також до навчальної картки, залікової книжки та Додатку до диплома, наприклад, так: 

92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.  

 

Таблиця 5.7. 

Відповідність рейтингових оцінок за курсову роботу оцінкам у балах 

оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 
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Оцінка 

у 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 мінімальні критерії) 

1-59 Незадовільно  Незадовільно 
(з можливістю повторного складання) 

 

5.5. Студент допускається до екзамену, якщо він набрав не  менше 24 балів (60% 

максимальної підсумкової модульної рейтингової оцінки).  

5.6. 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. 

5.9. 

Таблиця 5.9 

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) 
 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. Студент, який не був допущений до екзамену, повинен ліквідувати академічну 

заборгованість (отримати позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку) в 

установлений термін і пройти семестровий контроль за індивідуальним графіком. 
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5.10. 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 ІЗДН. 

5.11. 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, 

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

яку визначає викладач відповідно до табл. 5.9. 

5.12. 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. 5.10).  

Перескладання підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення 

забороняється. 

5.13. 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 5.10 

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) 
 

5.14. 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. 5.10.  
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 (Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


