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ВСТУП

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Світова економіка» розроблена на 
основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми 
навчальної дисципліни денної форм навчання», затверджених розпорядженнями 
№071/роз. від 10.07.2019 p., № 088/роз, від 16.10.19 та відповідних нормативних 
документів.

1. Пояснювальна записка
1.1. Заплановані результати.
Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності 

знань та вмінь, що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародних 
економічних відносин.

Мета дисципліни полягає у формуванні системи теоретико-прикладних знань з 
організації та техніки проведення розрахунків і платежів суб'єктами міжнародного 
бізнесу.

Завдання дисципліни: систематизувати знання про сутність, цілі, різновиди, 
технологію проведення торговельних і неторговельних платежів у сфері міжнародного 
бізнесу; отримати розширені знання практичної спрямованості про міжнародні і 
вітчизняні платіжні системи; проаналізувати форми, засоби і методи розрахунків, що 
застосовуються в міжнародній і зовнішньоторговельній практиці вітчизняними і 
закордонними підприємницькими структурами; опанувати основні категорії навчальної 
дисципліни (платіжне доручення, трата, бенефіціар, тощо); вміти застосовувати отримані 
знання на практиці в конкретній ситуації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких 
компетентностей.
-  ЗК4. Здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, 
програмних пакетів загального і спеціального призначення.
-  ЗК 22. Здатність продукувати нові ідеї в галузі міжнародного бізнесу.
-  ФК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових 
ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.
-  ФК 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та 
принципи регулювання міжнародної торгівлі.
-  ФК 19. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі фінансів, банківської 
справи та страхування, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.
-  ФК22. Застосовувати економіко-математичні методи та моделі в процесі розробки та 
прийняття фінансових рішень щодо операцій на валютних, кредитних, фондових ринках.
-  ФК23. Здатність до стратегічного мислення, стратегічного планування й управління, 
уміння оцінити міжнародне середовище та його вплив на країну, визначити адекватні 
зовнішнім загрозам і можливостям цілі та завдання зовнішньої або внутрішньої політики 
країни та пропонувати відповідні ефективні інструменти їх реалізації
-  ФК24. Здатність і готовність спрямувати дії до креативного стилю підприємницького 
мислення, вихованню лідерів, які здатні активно діяти у сфері міжнародного бізнесу.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Розрахунки та платежі у 
міжнародному бізнесі» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», «Основи менеджменту, маркетингу, підприємництва» та «Виробнича
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діяльність міжнародних підприємств» та є базою для вивчення таких дисциплін, як 
«Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку».

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

складається з одного навчального модулю, а саме: модуль №1 «Теоретичні основи та 
сучасна практика розрахунків та платежів у міжнародному бізнесі», який є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння 
якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 
виконання.

2.1. Модуль №1 «Теоретичні основи та сучасна практика розрахунків та 
платежів у міжнародному бізнесі»

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків
Поняття та види міжнародних розрахунків. Принципи організації міжнародних 

розрахункових операцій. Форми міжнародних розрахунків: авансовий платіж, відкритий 
рахунок, інкасо, акредитив, компенсаційна торгівля. Способи оплати. Платіжні 
інструменти. Чинники, що впливають на вибір форми розрахунку. Ризики у 
зовнішньоекономічній діяльності та їх урахування в міжнародних розрахунках.

Контракт купівлі-продажу: поняття, умови. Віденська Конвенція ООН про 
договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Умови визнання договору купівлі- 
продажу міжнародним. Структура договору міжнародної купівлі-продажу товарів, зміст 
його статей. Валютно-фінансові умови міжнародних контрактів: валюта ціни, валюта 
платежу, перерахунок валют. Вибір валюти в залежності від її стійкості. Особливість 
методу вираження ціни контракту в декількох валютах із визначенням їх питомої ваги. 
Захисні обмовки. Взаємозалежність валютних умов контракту та його фінансового 
результату.

Тема 2. Ризики в міжнародній торгівлі та розрахунках
Ризик і невизначеність. Об’єкт та суб’єкт ризику.
Особливості ризиків при здійсненні міжнародної торгівлі. Ризики щодо договірного 

процесу (зовнішні та пов'язані з умовами контракту). Ризики щодо можливості впливу на 
ризик (керовані, опосередковано керовані та некеровані). Ризики щодо територіального 
місцезнаходження (за кордоном, на кордоні, на власному ринку). Ризики щодо етапу 
угоди (за митного оформлення, за сертифікації, інвестиційні, транспортні).

Класифікація ризиків. Ризик експортера. Ризик імпортера. Різновиди міжнародних 
ризиків (операційний, трансляційний, економічний, прихований, процентний, ризик втрат 
від зміни потоків грошових коштів, портфельний)..

Аналіз ризиків. Управління ризиками.
Тема 3. Уніфіковані правила та звичаї міжнародних платежів та розрахунків
Правові джерела міжнародних розрахунків: міжнародні конвенції, угоди, 

національне законодавство, уніфіковані правила та звичаї.
Роль Міжнародної Торгівельної Палати в уніфікації системи міжнародних платежів 

та розрахунків.
Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (UCP 600, ICC,

2007).
Уніфіковані правила та звичаї для документарного інкасо (URC 522, ICC, 1995).
Тема 4. ІНКОТЕРМС та міжнародні розрахунки
Мета та сфера застосування ІНКОТЕРМС. Правила ІНКОТЕРМС та базові умови 

постачання. Обов'язки продавця і покупця.
Особливості основних груп термінів ІНКОТЕРМС-2020.
Основні відмінності Інкотермс 2020 від Інкотермс 2010.
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Вибір оптимальних умов Інкотермс.
Тема 5. Особливості документообігу при міжнародних розрахунках
Види документів, які використовуються при міжнародних розрахунках. Документи 

при міжнародних поставках.
Комерційні документи. Вимоги до комерційних рахунків.
Транспортні документи. Коносамент, його функції та види. Автотранспортна 

накладна. Автодорожня накладна. Залізнична накладна. Авіанакладна.
Страхові документи. Види страхових документів. Складові договору страхування. 

Особливості оформлення та руху документів при здійсненні міжнародних розрахунків.
Перелік основних документів, які потрібні для оформлення товару в режимі 

імпорту. Перелік основних документів, які потрібні для оформлення товару в режимі 
експорту.

Тема 6. Векселі та чеки як засоби платежу в міжнародній торгівлі
Вексельні розрахунки у міжнародній торгівлі. Вексель, його природа і обіг. 

Вексельне право. Векселя прості і переказні. Поняття і необхідність акцепту. Види і 
функції індосаменту. Строки платежу за векселем, можливості їх пролонгації.

Міжнародні розрахунки з використанням чеків. Чек, його природа і обіг. Види і 
функції чека. Значення строку платежу. Правове регулювання чекового обігу.

Відмінності між векселем та чеком Методи розрахунків як інструментарій 
здійснення платежів

Тема 7. Документарний акредитив як форма міжнародних розрахунків
Поняття та учасники документарного акредитиву. Основні принципи акредитивів. 

Основні складові операції з розрахунків документарним акредитивом: узгодження умов, 
відкриття та виконання.

Види та конструкції документарного акредитиву: відкличний, безвідкличний, 
підтверджений, покритий (депонований), непокритий (гарантований), експортний, 
імпортний, переказний (трансферабельний). Акредитивне доручення.

Спеціальні форми акредитивів. Резервний акредитив. Акредитив з «червоною 
смугою». Компенсаційний акредитив. Зустрічний акредитив. Револьверний акредитив.

Основні відмінності резервних акредитивів та банківських гарантій
Тема 8. Інкасова форма міжнародних розрахунків
Поняття та учасники документарного інкасо. Основні складові операції з 

розрахунків документарним інкасо.
Співставлення чистого і документарного інкасо.
Види документарного інкасо. Інкасо "документи проти платежу" і "документи 

проти акцепту".
Особливості використання інкасо в міжнародних розрахунках
Тема 9. Методи платежів в міжнародній торгівлі.
Авансовий платіж. Сфери застосування авансового платежу.
Платіж на відкритий рахунок. Особливості відкритого рахунку. Факторинг та 

банківське платіжне зобов’язання при відкритому рахунку.
Порівняння методів платежу в міжнародній торгівлі. Відкритий рахунок. Інкасо. 

Акредитив. Авансовий платіж.
Тема 10. Платіжні системи та міжнародна торгівля. Міжнародна платіжна 

система SWIFT.
Поняття та види платіжних систем. Основні елементи платіжних систем. Учасники 

платіжних систем. Вимоги до платіжних систем. Міжбанківські розрахунки.
Способи переказу за кордон. Платежі поштовими переказами. Платежі 

телеграфними переказами і телексом.
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Види міжбанківських систем телекомунікацій. Співтовариство всесвітніх 
міжбанківських телекомунікацій -  S.W.I.F.T. Сфера діяльності компанії S.W.I.F.T. 
Стандарти і структура фінансових повідомлень. Категорії, типи і функції повідомлень

Тема 11. Валютні рахунки та операції в міжнародних розрахунках
Валюта ціни та валюта платежу. Способи визначення ціни контракту.
Валютні рахунки та валютні операції. Поняття та призначення валютних рахунків. 

Види рахунків в іноземній валюті. Види валютних операцій. Валютний ринок. Поточні 
валютні операції. Валютні операції, що пов'язані із рухом капіталу.

Особливості валютних операцій резидентів та нерезидентів. Валютні рахунки: 
використання резидентами і нерезидентами в Україні. Валютні операції для резидентів — 
суб’єктів господарювання. Валютні операції фізосіб-резидентів та фізосіб-нерезидентів. 
Режим валютних рахунків для офіційних представництв і постійних представництв. 
Валютні рахунки для юросіб-нерезидентів.

Тема 12. Комерційне та державне фінансування міжнародних розрахунків
Міжнародний кредит. Фактори поширення кредитних відносин. Роль міжнародного 

кредиту. Функції міжнародного кредиту. Форми міжнародного кредиту.
Фірмові кредити. Сутність фірмового кредиту. Види фірмових кредитів. 

Вексельний кредит і кредит по відкритому рахунку. Купівельний кредит.
Роль держави у кредитуванні зовнішньої торгівлі. Експортно-кредитні агентства. 

Експортно-імпортний банк. Страхування експортних кредитів. Бернський союз. 
Міжнародна асоціація страхування кредитів.

Іноземні кредитні лінії під гарантії Кабінету Міністрів України. Спільне 
фінансування експортних операцій Укрексімбанком та МБРР. Контроль за використанням 
і поверненням іноземних кредитів.

Тема 13. Банківське кредитування експортно-імпортних операцій
Банківський кредит та його види. Види і форми міжнародного кредиту. Сутність 

міжнародного кредиту. Види і форми міжнародних кредитів.
Форми банківського кредитування зовнішньої торгівлі. Передекспортне 

кредитування. Постекспортне кредитування. Постімпортне фінансування.
Методи кредитування експортно-імпортних операцій. Овердрафт у національній 

валюті. Овердрафт у іноземній валюті. Аванс під інкасо. Врахування векселів (чеків). 
Акцепні кредитні лінії. Акредитив з авансом.

Принципи та сутність банківського гарантування. Загальні принципи і правові 
засади банківського гарантування. Сутність поручництва. Механізм надання поручництва 
і гарантії. Форми гарантій: прямі та контргарантії. Типи гарантій: відзивні і безвідзивні, 
умовні та безумовні; платіжні та контрактні. Основні види гарантій: гарантія пропозиції 
(Bid Bond, Tender Bond), гарантія виконання (Performance Bond), авансова гарантія 
(Advance Payment Guarantee).

Тема 14. Специфічні методи кредитування міжнародної торгівлі
Експортний факторинг. Переваги та недоліки експортного факторингу. Види та 

моделі експортного факторингу. Принципи визначення вартості факторингу. Операції 
експортного факторингу.

Міжнародний форфейтинг.. Операції міжнародного форфейтингу. Етапи 
форфетування. Базові схеми форфейтингового фінансування. Форфейтингові ризики та 
засоби запобігання їм

Міжнародний лізинг. Лізинг, як інструмент кредитування у сфері 
зовнішньоекономічних відносин. Загальні положення про укладання договорів лізингу у 
сфері банківської діяльності.

Особливості лізингу, форфейтингу та факторингу (порівняльний аналіз).

S.W.I.F.T.
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Тема 15. Валютний курс та його вплив на міжнародні розрахунки.
Паритет купівельної спроможності. Закон однієї ціни. Теорія паритету купівельної 

спроможності. Теорія абсолютного паритету купівельної спроможності. Теорія відносного 
ПКС. Ефект Харрода-Баласси-Самуельсона. Індекс Біг Мака.

Паритет процентних ставок. Зв'язок між темпом інфляції, номінальною та 
реальною відсотковими ставками. Ефект Фішера. Два способи обрахунку ефекта Фішера. 
Міжнародний ефект Фішера.

Арбітражні операції. Основний принцип валютного арбітражу. Часовий 
і просторовий (локальний) валютний арбітраж. Тимчасової валютний арбітраж. Простий 

та складний валютний арбітраж. Тристоронній арбітраж.
Прогнозування валютного курсу.
Тема 16. Вплив Blockchain-технологій на світовий фінансовий ринок та 

міжнародні розрахунки
Передумови необхідності створення Blockchain технологій на фінансовому ринку. 

Механізм роботи Blockchain технології. Історія створення та розвитку Blockchain 
технології. Світова практика регулювання проектів на базі Blockchain. Застосування 
Blockchain технології у світовій практиці. Blockchain технології на світовому фінансовому 
ринку. Переваги та недоліки застосування Blockchain технології на світовому фінансовому 
ринку. Перспективи розширення застосування Blockchain технології на світовому 
фінансовому ринку.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛШИ
2.1. Структура навчальної дисципліни/

В розділі подається розподіл навчального часу за формами навчання та видами 
занять відповідно до робочого навчального плану.
_______ ______ __________________________  Таблиця 2.1

№
п.п Назва теми

Обсягнавчальних занять 
(год.)

Усього Лекції Практич.
заняття СРС

1 2 3 4 5 6
ІіМіІіШ ЯВ1Д^>~

Модуль №1 «Теоретичні основи та сучасна практика розрахунків та платежів у
міжнародному бізнесі»

1.1 Основи організації міжнародних 
розрахунків 5,5 2 - 3,5 т

1.2 Ризики в міжнародній торгівлі та 
розрахунках 9 2 2 5

1.3 Уніфіковані правила та звичаї 
міжнародних платежів та розрахунків 5,5 2 - 3,5

1.4 ІНКОТЕРМС та міжнародні розрахунки 9 2 2 5
1.5 Особливості документообігу при 

міжнародних розрахунках 5,5 2 - 3,5

1.6 Векселі та чеки як засоби платежу в 
міжнародній торгівлі 9 2 2 5

1.7 Документарний акредитив як форма 
міжнародних розрахунків 5,5 2 - 3,5

1.8 Інкасова форма міжнародних розрахунків 9 2 2 5
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1.9 Методи платежів в міжнародній торгівлі 5,5 2 - 3,5
1.10 Платіжні системи та міжнародна торгівля. 

Міжнародна платіжна система SWIFT 9 2 2 5

1.11 Валютні рахунки та операції в 
міжнародних розрахунках 5,5 2 - 3,5

1.12 Комерційне та державне фінансування 
міжнародних розрахунків 9 2 2 5

1.13 Банківське кредитування експортно- 
імпортних операцій 5,5 2 - 3,5

1.14 Специфічні методи кредитування 
міжнародної торгівлі 9 2 2 5

1.15 Валютний курс та його вплив на 
міжнародні розрахунки 5,5 2 - 3,5

1.16 Вплив Blockchain-технологій на світовий 
фінансовий ринок та міжнародні 
розрахунки

7 2 1 4 ч

1.17 Модульна контрольна робота №1 6 1 5
Усього за модулем №1 120 32 16 72
Усього за 6 семестр 120 32 16 72

Усього за навчальною дисципліною 120 32 16 72

2.2. Перелік питань для підготовки до екзамену
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються 

провідним викладачем кафедри відповідно до робочої програми та доводиться до відома 
студентів.

З.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1 Методи навчання
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення 

дисципліни застосовуються такі навчальні технології, як: робота в малих групах, семінар- 
дискусія, презентація, бізнес-кейси, рольові ігри, тощо.

3.2 Рекомендована література
Базова література Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. 

Міщенко, С.В. Науменкова. -  К.: Центр наукових досліджень НБУ; Знання, 2011. -504с.
3.2.2 Бурковська А.В., Лункіна Т.І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції в сучасних умовах : навч. посіб. — Миколаїв : МНАУ, 2012. — 247 с.
3.2.3 Дячек В. В. Особливості використання форм міжнародних розрахунків 

українськими підприємствами під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності / В. В. 
Дячек, О Д. Колосовська, B.C. Оніщенко // Глобальні та національні проблеми економіки.
-  2018. -  Вип. 21. -  С. 70D76.

3.2.4 Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. Посібник / 
Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Рудан. -  Тернопіль : Вектор,2013. -  572с.

3.2.5 Курило Г.М. Банківські операції: Навчально-методичний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни/ Г.М. Курило; Державний комітет статистики України; 
Національна академія статистики обліку та аудиту. - К.: ДП "Інформаційно- аналітичне 
агенство", 2010. - 271 с.

3.2.6 Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні 
операції: Навчальний посібник/ З.В. Михайлів, З.П. Ггталяк, Н.І. Горбань. - Львів: Вид-во 
Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 244 с
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3.2.7 Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове 
регламентування: Навчальний посібник/ За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С.. - К.: Центр 
учбової літератури, 2010. - 648 с

3.2.8 Петрашко Л. П. Валютні операції: навч. посіб. / Петрашко Л .П. -  2-ге вид., 
перероб. і допов. -К . : Знання, 2012. -271 с.

3.2.9 Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: 
Підручник/ Л. В. Руденко. - К : Центр навчальної літератури, 2007. - 632 с.

Допоміжна література
3.2.10 Grath, Anders. The Handbook of international trade and finance: the complete 

guide for international sale, finance, shipping and administration. 4th ed. -  London, Philadelphia: 
Kogan Page, 2016. - 265 p.

3.2.11 INCOTERMS 2020. -  ICC, 2020. -  346 p.
3.2.12 Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України : 

монографія ; за ред. Т. П. Богдан ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 
України». □ К., 2017. □ 356 с.

3.2.13 Копилюк О.І. Банківські операції: навчальний посібник/ О. І. Копилюк, О. 
М. Музичка. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К: Центр учбової літератури, 2012. - 536 с.

3.2.14 Международньїе контракти и расчетьі / Д. М. Михайлов. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юрайт, 2006. - 641 с.

3.2.15 Международньїе расчетьі. Условия поставки товара: пособие / Д. В. 
Зеркалов. - К. : Дакор ; К. : КНТ, 2007. - 432 с.

3.2.16 Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. / Н. М. Чиж, Т. В. 
Божидарнік. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 435 с.

3.2.17 Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / Т. С. Шемет, А. 
М. Коряк, О. М. Диба. - К.: КНЕУ, 2009. - 348 с.

3.2.18 Міжнародні розрахунки і валютні операції: навчально-методичний посібник 
для самостійного вивчення дисципліни -  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. -  62 с.

3.2.19 Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі європейських країн: навч. посіб. 
/ В. В. Батрименко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 
2009.-297 с.

3.2.20 Закон України №2473-VIII від 21.06.2018 р. «Про валюту і валютні 
операції». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19.

3.2.21 Постанова Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5 «Положення про заходи 
захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті».

3.2.22 Постанова Правління НБУ від 01.04.2019 р. № 56 «Про внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті:
-  Bank for International Settlements [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

http://www.bis.org
-  Global Tax & Business Portal [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

www.lowtax.net
-  The Institute of International Finance [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

http://www.iif.com/
-  The Global Trade Analysis Project [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/default.asp.
-  Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. -  

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
-  Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
http://www.bis.org
http://www.lowtax.net
http://www.iif.com/
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/default.asp
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua
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-  Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ
ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

4.1. Методи контролю та схема нарахування балів.
Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл. 4.1.
Таблиця 4.1

Модуль № 1 Мах
кількість

балів
Вид

навчальної роботи

Мах
кількість

балів
Відповіді на практичних заняттях 

(5 б. х 8) 40

Виконання експрес-завдань 
(5 6. х 2) 10 ,

Виконання тестових завдань 
(1 б. х 8) 8

Виступ на практичному занятті з презентацією на задану тему 10 ,
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має

набрати не менше 41 бала
Виконання модульної контрольної роботи № 1 20

Усього за модулем № 1 88
Семестровий екзамен 12
Усього за 6 семестр 100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за 
них позитивну рейтингову оцінку.

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 
відомості модульного контролю.

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових 
оцінок, у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується 
в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 
залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/3adoe./D, 65/3adoe./E тощо.

4.6. Під сумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 
рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома.

http://www.nbuv.gov.ua
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА _____________

№
прим,

Куди
передано

(підрозділ)
Дата
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отримувача? Примітки
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(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 ЗМШ

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02-32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМШ___________________________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник
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