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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Економетрика та економічний аналіз» 

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.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародних економічних відносин. Дисципліна 

«Економетрика та економічний аналіз» набуває особливої актуальності в сучасних умовах у 

зв язку з поширенням використання математичних методів у сфері економічного аналізу, має 

методичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектру питань на усіх рівнях 

ієрархії управління та прийняття рішень у з урахуванням наявних економічних умов і 

обмежень, а також дає змістовну інформацію для передбачення можливих наслідків щодо 

тактичних рішень і заходів фінансового менеджменту.

М етою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного економічного 

мислення та спеціальних знань з використання системного та процесного аналізу, різних 

методів економетричного аналізу як складової підтримки прийняття рішень щодо економічних 

об'єктів різної складності (підприємства, галузі економіки, регіони країн, держави й світова 

економічна система загалом).

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

вивчення методів кількісного вимірювання явищ і процесів у світовій економіці;

проведення аналізу щодо вивчення взаємозв’язків між окремими соціально- 

економічними показниками розвитку світового господарства;

створення економетричних моделей економічних процесів з використанням 

комп’ютерної техніки;

оцінка параметрів економетричних моделей з метою пояснення поведінки 

досліджуваних економічних процесів;

оцінювання та використання результати економічного аналізу для прогнозу та прийняття 

обґрунтованих економічних рішень.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

компетентності:
Здатність розв язувати складні задачі і проблеми у галузі фінансів, банківської 

справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні 

пакети загального і спеціального призначення.

обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 

економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 

кон’юнктури світових ринків.

прогнозувати перспективи діяльності та динаміку розвитку підприємства на 

основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку, змін глобального економічного 

середовища.

Міждисциплінарні зв’язки: Дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, 

як «Математика для економістів і теорія ймовірностей та матстатистика», «Мікро- та 

макроекономічні основи міжнародного бізнесу» та є базою для вивчення подальших дисциплін: 

«Міжнародні економічні відносини, «Менеджмент ЗЕД підприємства», «Теорія і практика 

валютного курсу», «Міжнародна економічна безпека» тощо.
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1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, а саме:

-  навчального модуля №1 «Економетричний аналіз світогосподарських явищ
процесів»

-  навчального модуля №2 «Макроекономічний аналіз», кожен з яких є логічно

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої 

передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Модуль №1 «Економетричний аналіз світогосподарських явищ і процесів»

Тема 1.1. Економетрика як метод наукового пізнання
Предмет та метод економетрії. Значення курсу та взаємозв’язок з іншими економічними 

дисциплінами. Роль економетричних досліджень в економіці. Історія розвитку економіко- 

математичних методів і економетрії. Сучасний стан економіко-математичного моделювання. 

Роль інформаційних систем у сучасній економетриці.

Тема 1.2. Кількісна інформація, систематизація та обробка даних
Інформаційна база економетричних моделей. Вибірка статистичних даних. Побудова 

вибірки (вибіркової моделі). Групування даних. Побудова графічних моделей. Абсолютні та 

відносні величини. Середня величина явища, показники розмаїтості: середнє квадратичне 

відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації. Кількісна характеристика міри неподібності (індекс 

відмінності).

Тема 1.3. Дослідження тенденцій та закономірностей розвитку економічних 

процесів на основі аналізу рядів динаміки
Основні поняття і попередній аналіз рядів динаміки. Поняття часового ряду. Основні 

характеристики динаміки часового ряду. Систематичні та випадкові компоненти часового ряду. 

Перевірка на аномальність (стаціонарність, однорідність). Методи фільтрації сезонної 

компоненти. Фільтрація сезонної компоненти за допомогою індексу сезонності.

Тема 1.4. Прогнозування динаміки фінансово-економічних показників
Методи прогнозування часових рядів. Методи соціально-економічного прогнозування. 

Прогнозування тенденцій часового ряду за середніми характеристиками. Прогнозування 

тенденцій часового ряду за механічними методами. Прогнозування тенденцій часового ряду за 

аналітичними методами.

Тема 1.5. Лінійна однофакторна економетрична модель
Регресійна економетрична модель. Приклади парних зв ’язків в економіці. Знаходження 

статистичних оцінок параметрів методом найменших квадратів (МНК). Стандартна похибка 

оцінки за рівнянням економетричної моделі. Коефіцієнт детермінації та коефіцієнт кореляції. 

Основні припущення при використанні МНК.

Тема 1.6. Дослідження взаємозв’язку між показниками з використанням 

інструментарію кореляційно-регресійного аналізу
Лінійна регресія. Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи 

побудови. Перевірка на мультиколінеарність. Верифікація моделі. Етапи дослідження загальної 

лінійної моделі множинної регресії. Перевірка моделі на адекватність. Прогнозування за 

економетричною моделлю.
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Тема 1.7. Множинний регресійний аналіз
Багатофакторні лінійні економетричні моделі. Гіпотеза про відсутність колінеарності. 

Оцінка параметрів рівняння множинної регресії. Коефіцієнт кореляції Пірсона (коефіцієнт 

кореляційного відношення Пірсона, парний коефіцієнт кореляції, вибірковий коефіцієнт 

кореляції, коефіцієнт Бравайса -  Пірсона). Коефіцієнт множинної кореляції і детермінації 
Множинна нелінійна регресія.

Тема 1.8. Непараметричні методи дослідження взаємозв’язків в економіці
Таблиці спряженості категоризованих ознак. Коефіцієнти рангової кореляції 

Спірмена * Кендалла, коефіцієнт конкордації. Коефіцієнти асоціації і контингенції. Коефіцієнт 

взаємної спряженості Пірсона і Чупрова. Коефіцієнт (показник подібності) Жаккара Простий 

коефіцієнт зустрічальності (показник подібності Сокала й Міченера). Показник подібності 

Рассела Рао. Коефіцієнт асоціації та колімації Юла. Хеммінгова відстань (метрика Хеммінга).

Модуль №2 «Макроекономічний аналіз»

Тема 2.1. Економічний аналіз як галузь економічної науки
Предмет економічного аналізу. Об'єкти та суб'єкти аналізу. Основні категорії економічного 

аналізу. Ресурси, чинники (фактори), показники, ризики, резерви, їх класифікація.

Техніко-економічні показники як база економічного аналізу. Вимоги, яким повинна 

відповідати система обліку і звітності. Загальні методичні принципи організації аналізу в народному 
господарстві України та на підприємствах.

Тема 2.2. Методи та способи обробки інформації в економічному аналізі
Визначення методу і методики економічного аналізу. Класифікація методів і прийомів. 

Сутність аналітичного методу. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи 

елімінування. Порівняння, його види та застосування в аналізі. Балансові зіставлення. Сальдовий 

прииом, його можливості аналізі. Моделювання. Евристичні методи, соціологічні та інші методи, які 

застосовуються в економічному аналізі.

Тема 2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Міжнародні розрахунки і вдосконалення валютно-фінансових відносин у 

зовнішньоекономічній діяльності. Основні форми міжнародних розрахунків. Валютно-фінансові 

умови зовнішньо-торгових контрактів. Валютні ризики. Аналіз якості виконання контрольних 

зобов язань з закордонними партнерами. Контракти як інформаційна база для аналізу зовнішньо
економічної діяльності підприємств.

Аналіз динаміки  ̂експорту (імпорту) товарів і послуг. Аналіз накладних витрат щодо 

експорту й імпорту товарів. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів.

Тема 2.4. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства
Зміст, завдання, інформаційне забезпечення організації аналізу інвестиційної діяльності. 

Структура та методика аналізу капітальних вкладень. Прогнозування інвестицій: період окупності, 

середня ставка доходу, чиста теперішня вартість, індекс рентабельності (прибутковості), оцінка 

доцільності інвестицій. Оцінка ефективності інвестицій.
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Тема 2.5. Аналіз фінансового стану підприємств

Структурний аналіз активів і пасивів підприємств. Аналіз фінансової стійкості. Аналіз 

наявності і достатності реального власного капіталу. Аналіз платоспроможності. Аналіз 

забезпеченості запасів джерелами їх формування.

Аналіз фінансових результатів. Аналіз розподілу прибутку. Аналіз використання 

підприємствами чистого прибутку. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз грошових потоків.

Тема 2.6. Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень 

фінансового характеру

Аналітична діагностика можливого банкрутства. Характеристика показників 

.неплатоспроможності підприємства. Методи прогнозування можливого банкрутства. Вплив інфляції 

на прийняття рішень фінансового характеру.

Тема 2.7. Аналіз фінансового сектору економіки

Аналіз державного бюджету. Структура державних доходів. Система державних видатків. 

Показники виконання видатків державного бюджету. Вплив факторів на доходи бюджету. 

Показники фінансування державного бюджету.

Аналіз державного боргу та боргової безпеки національної економіки. Система показників- 

індикаторів боргової безпеки. Аналіз мультиплікатора державних видатків.

Тема 2.8. Аналіз монетарного сектору економіки

Аналіз попиту на гроші та грошової пропозиції. Система показників статистики грошового 

обігу. Система показників для аналізу попиту на гроші. Система показників для аналізу пропозиції 

грошей. Аналіз швидкості обігу грошей.

Аналіз динаміки загального рівня цін. Фактори впливу на формування загального рівня цін. 

Індексний метод оцінювання факторного впливу.

Аналіз грошової мультиплікації.

Тема 2.9. Аналіз зовнішнього сектору економіки

Аналіз зовнішніх економічних потоків. Аналітична форма платіжного балансу країни. 

Аналіз рівня економічної безпеки через оцінювання наближення до критичних (порогових) значень.

Аналіз валютного курсу. Метод оцінювання рівноважного валютного курсу за паритетом 

купівельної спроможності, за економетричною моделлю.

Аналіз офіційних валютних резервів. Чинники впливу на обсяг валютних резервів. Оцінка 

достатності резервних активів для фінансування короткострокового зовнішнього боргу.

Тема 2.10. Аналіз макроекономічних дисбалансів

Множина зовнішніх та внутрішніх факторів, що формують дисбаланси в економіці країн 

світу. Зміст та сучасні індикатори макроекономічних дисбалансів. Зовнішні та внутрішні 

дисбаланси. Індикатори зовнішніх макроекономічних дисбалансів. Індикатори для визначення 

дисбалансів та формули їх розрахунків.
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Тема 1.7. Множинний регресійний аналіз

Багатофакторні лінійні економетричні моделі. Гіпотеза про відсутність колінеарності. 

Оцінка параметрів рівняння множинної регресії. Коефіцієнт кореляції Пірсона (коефіцієнт 

кореляційного відношення Пірсона, парний коефіцієнт кореляції, вибірковий коефіцієнт 

кореляції, коефіцієнт Бравайса -  Пірсона). Коефіцієнт множинної кореляції і детермінації. 

Множинна нелінійна регресія.

Тема 1.8. Непараметричні методи дослідження взаємозв’язків в економіці

Таблиці спряженості категоризованих ознак. Коефіцієнти рангової кореляції 

Спірмена і Кендалла, коефіцієнт конкордації. Коефіцієнти асоціації і контингенції. Коефіцієнт 

взаємної спряженості Пірсона і Чупрова. Коефіцієнт (показник подібності) Жаккара, Простий 

коефіцієнт зустрічальності (показник подібності Сокала й Міченера). Показник подібності 

Рассела і Рао. Коефіцієнт асоціації та колімації Юла. Хеммінгова відстань (метрика Хеммінга).

Модуль №2 «Макроекономічний аналіз»

Тема 2.1. Економічний аналіз як галузь економічної науки

Предмет економічного аналізу. Об'єкти та суб'єкти аналізу. Основні категорії економічного 

аналізу. Ресурси, чинники (фактори), показники, ризики, резерви, їх класифікація.

Техніко-економічні показники як база економічного аналізу. Вимоги, яким повинна 

відповідати система обліку і звітності. Загальні методичні принципи організації аналізу в народному 

господарстві України та на підприємствах.

Тема 2.2. Методи та способи обробки інформації в економічному аналізі

Визначення методу і методики економічного аналізу. Класифікація методів і прийомів. 

Сутність аналітичного методу. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи 

елімінування. Порівняння, його види та застосування в аналізі. Балансові зіставлення. Сальдовий 

прийом, його можливості аналізі. Моделювання. Евристичні методи, соціологічні та інші методи, які 

застосовуються в економічному аналізі.

Тема 2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Міжнародні розрахунки і вдосконалення валютно-фінансових відносин у 

зовнішньоекономічній діяльності. Основні форми міжнародних розрахунків. Валютно-фінансові 

умови зовнішньо-торгових контрактів. Валютні ризики. Аналіз якості виконання контрольних 

зобов’язань з закордонними партнерами. Контракти як інформаційна база для аналізу зовнішньо

економічної діяльності підприємств.

Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг. Аналіз накладних витрат щодо 

експорту й імпорту товарів. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів.

Тема 2.4. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства

Зміст, завдання, інформаційне забезпечення організації аналізу інвестиційної діяльності. 

Структура та методика аналізу капітальних вкладень. Прогнозування інвестицій: період окупності, 

середня ставка доходу, чиста теперішня вартість, індекс рентабельності (прибутковості), оцінка 

доцільності інвестицій. Оцінка ефективності інвестицій.
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни (тематичний план)_____

№
пор

Назва теми 

(тематичного розділу)

Обсяг навчальних занять (год.)

Денна форма 

навчання

Заочна форма 

навчання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Модуль №1 « Економетричний аналіз світогосподапських явиш і ппппмчіг» »

1.1
Економетрика як метод наукового пізнання

2 семестр семестр
9,5і 2 2 5,5

1.2
Кількісна інформація, систематизація та обробка 
даних 9,5 2 2 5,5

1.3
Дослідження тенденцій та закономірностей розвитку 

економічних процесів на основі аналізу рядів 

динаміки
9,5 2 2 5,5

1.4 Прогнозування динаміки фінансово-економічних 

показників 9,5 2 2 5,5

1.5 Лінійна однофакторна економетрична модель 9,5 2 2 5,5

1.6

Дослідження взаємозв’язку між показниками з 

використанням інструментарію кореляційно- 

регресійного аналізу
9,5 2 2 5,5

1.7 Множинний регресійний аналіз 9,5 2 2 5,5

1.8 Непараметричні методи дослідження взаємозв’язків в 
економіці 9,5 2 2 5,5

1.9 Модульна контрольна робота №1 7 2 _ 5
1.10 Підсумкова семестрова контрольна робота (ЗФН) - - _ ... _ _

Усього за модулем №1 83 18 16 49
Модуль №2 « Макроекономічний аналіз »

2.1
Економічний аналіз як галузь економічної науки 2 семестр семестр

9 2 2 5

2.2
Методи та способи обробки інформації в 

економічному аналізі
9

2 2 5

2.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств 9 2 2 5

2.4
Організація і методика аналізу інвестиційної 

діяльності підприємства
9

2 2 5

2.5 Аналіз фінансового стану підприємств 9 2 2 5

2.6
Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції 

на прийняття рішень фінансового характеру
9

2 2 5

2.7 Аналіз фінансового сектору економіки 9 2 2 5
2.8 Аналіз монетарного сектору економіки \ 9 2 2 5
2.9 Аналіз зовнішнього сектору економіки 9 2 2 5
2.10 Аналіз макроекономічних дисбалансів 9 2 2 5
2.11 Модульна контрольна робота №2 7 - 2 5
2.12 Підсумкова семестрова контрольна робота (ЗФН) - - - _ _ _ _

Усього за модулем №2 97 20 22 55
Усього за навчальною дисципліною ]180 38 38 104
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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 доповнюється до відома студентів.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Методи навчання
При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання:
-  лекція-бесіда;
-  пояснювально-ілюстративний метод;
-  метод проблемного викладу;
-  семінар-дискусія;
-дослідницький метод.

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійній 
підготовці, роботі з навчальною літературою та статистичними даними, пошуковими та 
дослідницькими завданнями.

3.2. Рекомендована література
Базова література

3.2.1. Гурова К. Д. Економічний аналіз: методологія, організація, методика, практикум: 

навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / К. Д. Гурова, К. Д. Ганін ; Харків, торг.-екон. ін-т Київ, 

нац. торг.-екон. ун-ту. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. -  328 
с.

3.2.2. Економетрія. / 1. Л. Ковальова [та ін.]. - Одеса : ОДАБА, 2019. -  423 с.

3.2.3. Міщук Г. Ю. Економічний аналіз : навч. посіб. / Г. Ю. Міщук, Т. М. Джигар, О. О. 

Шишкіна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГТІ, 2017. - 155, [1] с.

3.2.4.Рязанцева В. В. Економетрія. Моделювання макроекономічних процесів : навч. посіб. 

/  В. В. Рязанцева ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. -  387 с.

3.2.5. Статисгично-економетричні методи в підприємництві: навч. посіб. / [Перевозова І. 

В. та ін .] ; за заг. ред. Перевозової І. В. та Побігуна С. А. ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. -  226 с.

3.2.6. Тарасов І. В. Економетрика : навч. посіб. / 1. В. Тарасов ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2019. -  150 с.

3.2.7. Христіановський В. В. Економетрика: навч. посіб. для студентів екон. спец. / В. В. 

Христіановський, В. П. Щербина ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. - Вінниця : Нілан, 2018. -  

231с.

Допоміжна література
3.2.8. Економетрика в електронних таблицях: навч. посіб. / Васильєва Н. К. [та ін.] ; за 

заг. ред. Н. К. Васильєвої; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : Біла К. О., 2017. -  148 

с.

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті
3.3.1. http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home - Офіційний сайт статистичної служби 

Європеського Союзу Eurostat.
3.3.2. https://bank.gov.ua - Офіційний сайт Національного банку України
3.3.3. http://www.imf.org - Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду

3.3.4. http://www.worldbank.org - Офіційний сайт Світового банку
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3.3.5. http://www.eip.org.ua/ - Науково-аналітичний журнал „Економіка і прогнозування”
3.3.6. http://www.ief.org.ua/Visnuk.htm - „Вісник інституту економіки та прогнозування”
3.3.7. http://www.appliedeconometrics.org/ - Сайт міжнародної асоціації з прикладної 

економетрики, що видає науковий журнал „Прикладна економетрика”

3.3.8. http://www.usc.es/economet/eaa.htm - Журнал „Applied econometrics and international 
development” („Прикладна економетрика і міжнародний розвиток”)

3.3.9. http://quantile.ru- Міжнародний економетричний журнал російською мовою 
„Квантиль”

3.3.10. http://www.economukraine.com.ua/index.php?id=13748&show=50667 
Всеукраїнський щомісячний науковий журнал „Економіка України”, див. розділ „Методи 
^кономіко-математичного моделювання”

3.3.11. http://eco-science.net/Arhive.html - Архів фахового економічного журналу 
„Актуальні проблеми економіки”, див. тематичний розділ „Математичні методи, моделі та 
інформаційні технології в економіці”

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 
балах відповідно до табл.4.1. та 4.1.1

Мах кількість балів Мах кількість балів
Вид

навчальної роботи
Денна
форма

Заочна
форма

Вид
навчальної роботи

Денна
форма

Заочна
форма

навчання навчання навчання навчання

Модуль № 1 «Економетричний аналіз 
світогосподарських явищ і процесів»

Модуль № 2 «Економічний аналіз суб’єктів 
господарювання та макроекономічний 

аналіз»
Відповіді на практичних 
заняттях (1 б. х 5)

5
— Відповіді на практичних 

заняттях (1 б. х 5)
5

-

Виконання практичних 
(розрахункових) завдань 
(56. х 3)

15
Виконання практичних 
(розрахункових) завдань 
(56. х 3)

15

Для допуску до виконання 
модульної контрольної 
роботи №1 студент має 
набрати не менше

18 балів -

Для допуску до виконання 
модульної контрольної 
роботи №2 студент має 
набрати не менше

18 балів

Виконання модульної 
контрольної роботи №1

10 -
Виконання модульної 
контрольної роботи №2

10 -

Усього за модулем №1 ЗО - Усього за модулем №2 ЗО
Усього за модулями №1, №2 60 -

Семестровий екзамен 40 -

Усього за дисципліною 100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за ни
позитивну рейтингову оцінку (Додаток 3).
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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 (Додаток 5).

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. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома.
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(Ф 0 3 .0 2 -0 1 )

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА _____________________

№

прим.

Куди

передано

(підрозділ)

Дата

видачі
П.І.Б. отримувача

Підпис

о т р и м у в а в /
? Примітки

Q j f /  '

1 а .  о і  и С ^ т т т о  б  6  -

!

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
(Ф 0 3 .0 2 -0 2 )

№

пор.
Прізвище ім'я по-батькові

Підпис

ознайомленої

особи

Дата

ознайом

лення

Примітки

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
(Ф 0 3 .0 2 -0 4 )

№

пор.
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис

Висновок щодо 

адекватності

АРКУШ ОБЛІКУ

№

зміни

№ листа (сторінки)
Підпис 

особи, яка 

внесла зміну

Дата

внесення

зміни

Дата

введення

зміниЗміненого Заміненого Нового
Анульо
ваного

МІН
(Ф 03.02 -  03)

(Ф 03.02 -  32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМШ________________ ______________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
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Додаток З

Відповідність оцінок у балах оцінкам за національною шкалою 
_________________________________________(рекомендовані значення )

Оцінка у балах Оцінка за 
національною 

шкалою
3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

3 4 5 6 7 8 9 9-10 10-11 12-13 13-14 14-15 Відмінно

2,5 3 4 5 6 6-7 7-8 8 9 10-11 11-12 12-13 Добре

2 2,5 3 4 4-5 5 6 6-7 7-8 8-9 9-10 9-11 Задовіль
но

. Оцінка у балах Оцінка за
І І Я Т Т 1 П Ш  Т Т Їч ІТ П Ш

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
пйцшп̂ и шпиш

шкалою

15 16 16 17 17-18 17-19 18-20 19-21 20-22 21-23 22-24 23-25 24-26 25-27 Відмінно

12-14 13-15 14 16 15-16 15-17 16-18 17-19 18-20 18-21 19-22 20-23 20-24 Добре

10-11 10-12 11-13 12-14 12-14 13-15 13-16 14 17 15-17 15-18 16-19 16-19 Задовіль
но

Оцінка у балах Оцінка за
и а т т іл ш  глкттптп

28 29 ЗО 31 32 33 34 35 36 37 38 39
пйціипси  lJDJnLVJx\J

шкалою

26-28 26-29 27-30 28-31 29-32 30-33 31-34 32-35 33-36 34-37 34-38 35-39 Відмінно

21-25 22-25 23-26 23-27 24-28 25-29 26-30 27-31 27-32 28-33 29-33 29-34 Добре

17-20 18-21 18-22 19-22 19-23 20-24 20-25 21-26 22-26 22-27 23-28 24-28 Задовіль
но

Оцінка у балах Оцінка за
їія т т іп ш  ТТкТТПШ

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
п й ц ш п си ш п и ш

шкалою

36-40 37-41 38-42 39-43 40-44 41-45 42-46 43-47 43-48 44-49 45-50 46-51 Відмінно

30-35 31-36 32-37 32-38 33-39 34-40 35-41 35-42 36-42 37-43 38-44 38-45 Добре

24-29 25-30 25-31 26-31 27-32 27-33 28-34 28-34 29-35 30-36 30-37 31-37 Задовіль
но

Оцінка у балах Оцінка за
Н Я Т Т І Л Н Я  ТТТчН П Ю

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
ІІйЦШХКи IdJIVJIV

шкалою

47-52 48-53 49-54 50-55 51-56 51-57 52-58 53-59 54-60 55-61 56-62 57-63 Відмінно

39-46 40-47 41-48 41-49 42-50 43-50 44-51 44-52 45-53 46-54 47-55 47-56 Добре

31-38 32-39 32-40 33-40 34-41 34-42 35-43 36-43 36-44 37-45 37-46 38-46 Задовіль
но

Оцінка у балах Оцінка за національною 
шкалою

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

58-64 59-65 60-66 60-67 61-68 62-69 63-70 64-71 65-72 66-73 67-74 68-75 Відмінно

48-57 49-58 50-59 50-59 51-60 52-61 53-62 53-63 54-64 55-65 56-66 56-67 Добре

38-47 39-48 40-49 40-49 41-50 41-51 42-52 43-52 43-53 44-54 44-55 45-55 Задовільно

Оцінка у балах Оцінка за національною 
шкалою

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

68-76 69-77 70-78 71-79 72-80 73-81 74-82 75-83 76-84 77-85 77-86 78-87 Відмінно

57-67 58-68 59-69 59-70 60-71 61-72 62-73 62-74 63-75 64-76 65-76 65-77 Добре

46-56 46-57 47-58 47-58 48-59 49-60 49-61 50-61 50-62 51-63 52-64 52-64 Задовільно
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Додаток 5
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах 

оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS

° б 'Г а “ " “ Г 10

, ------------ Оцінка ,а шкалою ECTS-------------------------

90-100 Відмінно А
В ІД М ІН Н О

(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

82-89

Добре

В
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81 С
Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок)

67-74

Задовільно
D

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66 Е
Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

Незадовільно

FX
Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1-34 F
Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)


