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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
 

Анотація 
Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо організаційних основ здійснення державного фінансового контролю та набуття 
навичок практичного використання його методів та прийомів в контрольно-ревізійному процесі, а також оволодіння прийомами і способами систематизації, 
узагальнення, оформлення та реалізації результатів контрольних заходів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю. 

 
Мета та цілі 

Метою дисципліни «Державний фінансовий контроль» є навчити студентів вміло використовувати теоретичні знання з державного фінансового контролю на 
практиці, кваліфіковано застосовувати методичні прийоми контролю для оцінки законності та ефективності використання державних ресурсів і власності, 
систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольних дій, що здійснюються різними суб’єктами державного фінансового контролю щодо 
окремих контрольних об’єктів. 

mailto:%20svete%20%20vbor@ukr.net


 
 

Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль – екзамен (очний, 
заочний формат). 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти «Фінансовий менеджмент», («Фінанси», «Бюджетна система», «Місцеві 
фінанси», «Податкова система», «Казначейська справа» та ін.). 

Пореквізити Знання з основ бюджетного менеджменту можуть бути використані під час написання магістерської роботи. 

 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу..  
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК 6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  
СК 7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і 
наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності.  
ПРН 3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності 
ПРН 4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.  
ПРН 9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
ПРН 10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 
ПРН 11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 
 ПРН 12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних 
обмежень, законодавчих та етичних аспектів 

 
Вимоги 
викладача, 
політика курсу 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. Здобувач зобов’язаний 
працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за 
темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача.  
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення 
питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою. Усі 
завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної 
підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнями не припустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел 
інформації студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 



  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1-2 
 

Тема Т1. Сутність та 
завдання 
державного 
фінансового 
контролю 

Практичне заняття 
1  

Сутність та завдання державного фінансового контролю на основі застосовування 
міждисциплінарного підходу при розв’язанні складних задач і проблем у сфері 
фінансів. Визначення державного фінансового контролю на основі адаптації та 
модифікації існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій 
професійної діяльності. Мета, завдання, призначення та принципи державного 
фінансового контролю. Характеристика системи фінансового контролю в Україні. 
Предмет та об’єкти державного фінансового контролю. Визначення предмета та 
об’єкта державного фінансового контролю.  
Види, методи та форми державного фінансового контролю. Характеристика 
внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю. Класифікація методів й форм 
контролю за принципом їх відповідальності тому чи іншому виду контролю. 
Механізм державного фінансового контролю. 
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Сутність принципу «причинності». Характеристика основних 
категорій, які застосовуються у бюджетному процесі. 
 

Лекція 3-4 
 

Тема Т2. Органи 
державного 
фінансового 
контролю та їх 
характеристика 

Практичне заняття 
2  

Характеристика органів державного фінансового контролю. Характеристика органів 
загального та спеціального контролю. Інструментарії Державної фінансової 
інспекції в процесі здійснення державного фінансового контролю. Основні питання, 
які досліджуються Державною фінансовою інспекцією про здійсненні державного 
фінансового контролю. 
Органи внутрішнього державного фінансового контролю. Державна фінансово 
інспекція як головний орган внутрішнього державного фінансового контролю. 
Основні функції Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби у 
сфері Державного фінансового контролю.. 

Органи зовнішнього державного фінансового контролю. 
Рахункова палата як внутрішній орган державного 
фінансового контролю в Україні. Контрольні повноваження 
та функції Рахункової палати. Контрольні повноваження ВРУ 
у сфері державного фінансового контролю. 
 

Лекція 5-7 
 

Тема Т3. Становлення 
та сучасний стан 
розвитку Державної 
фінансової інспекції 

Практичне заняття 
3 

Історичні передумови створення Державної фінансової інспекції. Характеристика 
основних етапів становлення Держаної фінансової інспекції. 
Завдання та основні функції Державної фінансової інспекції. Характеристика 
різновидів державного фінансового контролю. Характеристика основних завдань та 
функцій Державної фінансової служби, її структура. Законодавчі та нормативні акти, 
що регламентують діяльність Державної фінансової інспекції. 
Права, обов’язки та відповідальність Державної фінансової інспекції. Права 
Державної фінансової інспекції. Обов’язки та відповідальність службових осіб 
Державної фінансової інспекції. 

Організаційна структура Державної фінансової 
інспекції. Структура державної фінансової служби. Структура 
Головного управління Державної фінансової інспекції. 
 

Лекція 8-9 Тема Т4. Процес 
здійснення 
державного 
фінансового 
контролю органами 
Державної 
фінансової інспекції 

Практичне заняття 
4  
 

Планування контрольно-ревізійної роботи в системі Державної фінансової інспекції 
України. Строки підготовки та порядок затвердження планів контрольно-ревізійної 
роботи Державної фінансової інспекції та її територіальних органів. Основні 
підстави для включення заходів з проведення державного фінансового аудиту та 
інспектування до планів контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової 
інспекції.  
Організація і проведення ревізій з метою прийняття обґрунтованих рішень. Сутність 
документальної та фактичної перевірки. Порядок проведення інспектування 
Державною фінансовою інспекцією. Планова та позапланова виїзна ревізія. 
Оформлення та реалізація результатів ревізії для використання та інтерпретації 
інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 
фінансів та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, 
законодавчих та етичних аспектів. Складові частини акту ревізії. Заходи щодо 
реалізації результатів ревізії. Аналіз правильності обґрунтувань, викладених у 
запереченнях з метою вибору варіантів управлінських рішень у сфері фінансів. 
Особливості проведення державного фінансового аудиту на підґрунті 
застосовування управлінські навички у сфері фінансів. Заходи, що вживаються 
контролюючими органами при проведенні ревізії. Відомості про результати ревізії. 
Контроль за усуненням об'єктами контролю порушень законодавства 

Особливості проведення ревізій за зверненням 
правоохоронних органів. Порядок призначення і організації 
органами Державної фінансової інспекції ревізій за 
зверненням правоохоронних органів. Позапланова виїзна 
ревізія об’єкта контролю за зверненням правоохоронних 
органів. Документування результатів ревізії. Дії 
правоохоронних органів при отриманні матеріалів ревізії. 
 



Лекція 10-12 Тема Т5. Організація 
та проведення 
державного 
фінансового 
контролю 
Рахунковою палатою 
України 

Практичне заняття 
5 
 

Мета та основні завдання перевірок і ревізій. Основні завдання при проведенні 
перевірок та ревізій в Управлінні справами ВРУ, Адміністрації Президента. Основні 
завдання при проведенні перевірок та ревізій в апараті КМУ, міністерствах та інших 
центральних органах виконавчої влади. Основні завдання при проведенні 
перевірок та ревізій в органах Державної казначейської служби. Основні завдання 
при проведенні перевірок та ревізій НБУ, уповноважених банків і кредитних 
установах. Основні завдання при проведенні перевірок та ревізій бюджетних 
установ та організацій. 
Організація та планування контрольно-ревізійної роботи Рахункової палати. 
Особливості планових та позапланових ревізій. Склад програми перевірки, ревізії. 
Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб при проведенні перевірок і 
ревізій. 
Узагальнення, систематизація та реалізація матеріалів перевірок та ревізій. 
Характеристика довідки перевірки, акту ревізії. Прийняття та затвердження 
постанови та висновків колегії Рахункової палати. Контроль за реалізацією рішень 
колегії Рахункової палати. 

Методичні прийоми та способи виявлення порушень і 
зловживань. Основні прийоми виявлення порушень і 
зловживань. Способи виявлення порушень і зловживань. 
Перелік порушень фінансової дисципліни. Незаконне і 
нецільове витрачання бюджетних коштів, коштів 
позабюджетних фондів та матеріальних цінностей.  
 

Лекція 13-14  
 

Тема Т6. Державний 
фінансовий контроль 
в системі 
казначейства 
України 

Практичне заняття 
6 
 

Основні завдання та контрольні функції Державної казначейської служби. 
Характеристика основних завдань та контрольних функцій Державної 
казначейської служби, її структура. 
Контроль за використанням коштів державного бюджету. Необхідність проведення 
попереднього та поточного контролю. Вимоги при здійсненні перевірки 
підтверджувальних документів розпорядників коштів державного бюджету. 
Випадки відмов в оплаті рахунків розпорядників бюджетних коштів. 
 

Права та обов’язки Державної казначейської служби. 
Перелік прав Державної казначейської служби. Розподіл 
обов’язків між заступниками голови Державної 
казначейської служби. Юридичний статус Державної 
казначейської служби. 
 

Лекція 15-16  
 

Тема Т7. Звітність про 
виконання бюджету 

Практичне заняття 
7 
 

Контрольні функції апарату Президента України. Особистий контроль президента 
за економічним розвитком держави.  Повноваження Президента України. Контроль 
органів Секретаріату Президента, їх функції. 
Органи державного фіскального контролю. Необхідність створення та 
функціонування Державної фіскальної служби. Завдання та функції Державної 
фіскальної служби, її структура. Завдання та структура податкової міліції. 
Повноваження податкової міліції. 
Контрольні функції Національного банку України. Роль, значення та структура НБУ. 
Функції та операції НБУ. Контроль за дотриманням комерційними банками 
економічних нормативів. 
Контрольна діяльність Антимонопольного комітету. Необхідність створення 
Антимонопольного комітету. Права посадових осіб Антимонопольного комітету. 
Необхідність проведення планової, позапланової та повторної ревізії. Застосування 
фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за порушення антимонопольного 
законодавства. 
Застосування громадського контролю з метою діагностики і моделювання 
результатів діяльності суб’єктів державного контролю. Сутність та значення 
громадського фінансового контролю. Суб’єкти та об’єкти громадського фінансового 
контролю. Правова база громадського фінансового контролю. Основні завдання та 
принципи громадського фінансового контролю. 

Парламентський контроль за державними і 
місцевими фінансовими ресурсами. Повноваження 
Верховної Ради України. Бюджетні повноваження Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету. Функції 
Рахункової палати як вищого органу державного 
парламентського контролю. 
 

Лекція 17-18  
 

Тема Т8. Взаємодія 
контролюючих 
органів держави 

Практичне заняття 
8 
 

Взаємодія Державної казначейської служби та Міністерства фінансів України. 
Перелік інформації обміну між Міністерством фінансів України та Державною 
казначейською службою. Регламент отримання та терміни подання інформації. 
Взаємодія Державної казначейської служби та Державної фінансової інспекції. 
Необхідність формування звіту про отримане фінансування та находження 
бюджетних коштів. Порядок надання інформації. Заходи щодо вдосконалення 
координації дій між Державною казначейською службою та Державною 
фінансовою інспекцією. 

Взаємодія Державної казначейської служби та Державної 
фіскальної служби України. Порядок взаємодій між органами 
Державної казначейської служби та Державної фіскальної 
служби України. Порядок повернення платникам податків 
помилково сплачених платежів до бюджету 



 

 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: Мультимедійний проектор VE303G NEC, рік введення в експлуатацію – 2015; Ноутбук Samsung NP- SA31, рік 
введення в експлуатацію – 2018; БФП Canon i-SENSYS MF4410, рік введення в експлуатацію – 2016; Колонки incredible sound R 215, рік введення в експлуатацію – 2018; системний 
блок Intel Atom D525, рік введення в експлуатацію – 2015; монітор Lg e1940s monitor, рік введення в експлуатацію – 2015; Проекційний екран;  ОС Windows 7, пакет офісних 
програм Мicrosoft office 2016, вільний доступ до Wi-Fi; Система дистанційного навчання і контролю Moodle – http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=955 

 
ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

 

О
сн

о
вн

а 

1 Барановська В.Г. Державний фінансовий контроль: підручник / В.Г. 
Барановська, С.О. Булгакова, Л.В. Єрмошенко та ін.; за ред. А.А. Мазаракі. – 
К.: КНТЕУ, 2007. – 303 с.  
2 Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід: монографія 
/ С.В. Бардаш. – К.: КНТЕУ, 2010. – 656 с. 
3 Вакульчик О.М. Формування системного митного аудиту в Україні: 
монографія / за заг. ред. О.М. Вакульчика. – Хмельницький: ПП Мельник 
А.А., 2014. – 208 с. 
4 Дікань Л.В. Державний аудит: навч. посібник / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. 
Синюгіна; за ред. проф. Л.В. Дікань. – К.: Знання, 2011. – 503 с.  
5 Мних Є.В. Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія / 
Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін.; за ред. Є.В. Мниха. – К.: КНТЕУ, 2009. 
– 319 с.  
6 Рубан Н.І. Державний фінансовий аудит: навч. посібник / Н.І. Рубан, О.Г. Рябчук. − 
Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2012. − 284 с.  
7 Слободяник Ю.Б. Державний аудит: навч. посібник / Ю.Б. Слободяник. − Суми: 
Наталуха А.С., 2015. − 340 с.  
8 Слободяник Ю.Б. Формування системи державного аудиту в Україні: монографія / 
Ю.Б. Слободяник. − Суми: Наталуха А.С., 2014. − 321 с. 
9 Хомутенко В.П. Державний аудит публічних фінансів: навч. посібник / В.П. 
Хомутенко, І.С. Луценко, А.В. Хомутенко. – Одеса: «Кримполіграфпапір», 
2016. – 412 с. 
10 Виговська Н.Г., Стеблянко О.Л. Державний фінансовий контроль земельних 
відносин в Україні: монографія .- Житомир: ПП «Рута», 2015. – 252 с. 
11 Труш І. Є Державний фінансовий контроль в умовах економічних 
трансформацій / І. Є. Труш // Причорноморські економічні студії. - 2017. - 
Вип. 14. - С. 141-144. 
12 Виговська Н. Державний фінансовий контроль у системі регулювання 
земельних відносин / Н. Виговська, О. Стеблянко // Галицький економічний 
вісник. – 2012. – № 4(37). – С. 104–111. 
13.Піхоцький В.Ф.  Система державного фінансового контролю в Україні: 
концептуальні засади теорії та  практики: монографія / В.Ф.  Піхоцький.  –  
Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014.  – 336 с. 

 
Д

о
д

ат
ко

ва
 

1. Бюджетний Кодекс України: за станом на 1 квіт. 2009 р. / Верховна Рада України. – 
Офіц.вид. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 85 с.  
2. Дікань  Л.В.  Фінансовий контроль: теорія та методологія: монографія / Л.В. Дікань, 
Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. – Харків: Вид. ХНЕУ. – 2009. – 92 с. 
3. Слободяник Ю.Б. Державний аудит в Україні: теорія, методологія, організація: дис. … 
доктора екон. наук: 08.00.09 / Ю.Б.  Слободяник; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 
2014. – 589 с 

4. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль : підручник. Харків : ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2017. 228 с. 
5. Данчевська  І.Р.  Державний  фінансовий  контроль  використання  коштів  місцевих  
бюджетів  України  : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08. Львів, 2018. 222 с. 
6. Tetiana, H., Karpenko, L., Fedoruk, O., Shevchenko, I., & Drobyazko, S. (2018). Innovative 
methods of performance evaluation of energy efficiency project. Academy of Strategic 
Management Journal, London, 17(2), 1-10. 
7. Tetiana, H., Maryna, C., Lidiia, K., Michail, M., Svetlana, D. (2018). Innovative model of 
enterprises personnel incentives evaluation. Academy of Strategic Management Journal, 
London, 17(3), 1-6. 
8.  Karpenko, L., Serbov, M., Kwilinski, A., Makedon, V. & Drobyazko, S. (2018). 
Methodological platform of the control mechanism with the energy saving technologies. 
Academy of Strategic Management Journal, London, 17(5), 1-7. 
9. Lidiia Karpenko, Pavlo Pashko, Pavlo Voronzhak, Hanna Kalach, Mykola Nazarov, (2019). 
Formation of the system of fair businesspractice of the company under conditions of 
corporate responsibility. Academy of Strategic Management Journal, London, 18 (2), 18. 

 
Web-ресурси: Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.minfin.gov.ua/; Офіційний сайт Міністерства економіки України [Електронний 
ресурс]. − Режим доступу: http://me.gov.ua;Офіційний сайт державний комітет статистики України. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.; Урядовий портал КМУ: 
http://www.kmu.gov.ua; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 
Ліга. Нет. Фінанси: http://biz.liga.net/industriya/; Cambridge University Press : 
http://journals.cambridge.org/action/login; Elsevier, архивні колекції журналів: 
http://www.sciencedirect.com/ 

http://www.minfin.gov.ua/
http://me.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://biz.liga.net/industriya/
http://journals.cambridge.org/action/login
http://www.sciencedirect.com/


ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ, 

Сутність та завдання державного фінансового контролю на основі застосовування міждисциплінарного підходу при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів. Визначення 
державного фінансового контролю на основі адаптації та модифікації існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Мета, завдання, призначення та принципи 
державного фінансового контролю. Характеристика системи фінансового контролю в Україні. Предмет та об’єкти державного фінансового контролю. Визначення предмета та об’єкта державного 
фінансового контролю.  Види, методи та форми державного фінансового контролю. Характеристика внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю. Класифікація методів й форм контролю за 
принципом їх відповідальності тому чи іншому виду контролю. Механізм державного фінансового контролю. Характеристика органів державного фінансового контролю. Характеристика органів 
загального та спеціального контролю. Інструментарії Державної фінансової інспекції в процесі здійснення державного фінансового контролю. Основні питання, які досліджуються Державною фінансовою 
інспекцією про здійсненні державного фінансового контролю. Складові частини акту ревізії. Заходи щодо реалізації результатів ревізії. Аналіз правильності обґрунтувань, викладених у запереченнях з 
метою вибору варіантів управлінських рішень у сфері фінансів. Особливості проведення державного фінансового аудиту на підґрунті застосовування управлінські навички у сфері фінансів. Заходи, що 
вживаються контролюючими органами при проведенні ревізії. Відомості про результати ревізії. Контроль за усуненням об'єктами контролю порушень законодавства. Мета та основні завдання перевірок 
і ревізій. Основні завдання та контрольні функції Державної казначейської служби. Характеристика основних завдань та контрольних функцій Державної казначейської служби, її структура. Контроль за 
використанням коштів державного бюджету. Необхідність проведення попереднього та поточного контролю. Вимоги при здійсненні перевірки підтверджувальних документів розпорядників коштів 
державного бюджету. Випадки відмов в оплаті рахунків розпорядників бюджетних коштів. Контрольні функції апарату Президента України. Особистий контроль президента за економічним розвитком 
держави.  Повноваження Президента України. Контроль органів Секретаріату Президента, їх функції. Органи державного фіскального контролю. Необхідність створення та функціонування Державної 
фіскальної служби. Завдання та функції Державної фіскальної служби, її структура. Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів. Контрольна діяльність Антимонопольного 
комітету. Необхідність створення Антимонопольного комітету. Суб’єкти та об’єкти громадського фінансового контролю. Правова база громадського фінансового контролю. Основні завдання та принципи 
громадського фінансового контролю. Взаємодія Державної казначейської служби та Міністерства фінансів України. Перелік інформації обміну між Міністерством фінансів України та Державною 
казначейською службою. Регламент отримання та терміни подання інформації.Взаємодія Державної казначейської служби та Державної фінансової інспекції. Необхідність формування звіту про отримане 
фінансування та находження бюджетних коштів. Порядок надання інформації. Заходи щодо вдосконалення координації дій між Державною казначейською службою та Державною фінансовою 
інспекцією. 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

для денної форми навчання: 

•  поточний контроль (написання модульних контрольних робіт, 
усне опитування, виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота): 50 % семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (залік): 50% семестрової оцінки. 

 

для заочної форми навчання: 

• підсумкова тестова контрольна робота: 40 % семестрової 
оцінки; 

• підсумковий екзамен: 60 % семестрової оцінки. 

 

90-100 А відмінно 

81-89 В 
добре 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-29 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ 

Здобувач повинен дотримуватися «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватися корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватися вимог Інструкції про забезпечення належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва.  

Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

