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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в банках» розроблена відповідно 

до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 

Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та 

введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Облік в банках» - це сукупність принципів, форм, прийомів, 

методів формування навиків відображення в системі облікових регістрів та бухгалтерської 

звітності активних та пасивних операцій банківської установи з метою формування 

цілісної інформації для прийняття фінансових рішень. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліни базується на знаннях, 

отриманих здобувачами під час вивчення навчальних дисциплін циклу загальної та 

професійної підготовки бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський 

облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг», «Системи і моделі 

бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», 

«Система оподаткування підприємства». 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів навиків 

розуміти та ідентифікувати господарські операції банку, належним чином їх відображати 

в системі бухгалтерських рахунків та в подальшому систематизувати у звітності. 

Завдання навчальної дисципліни: оволодіння знаннями щодо завдань діяльності 

банківської установи, підходів до класифікацій відповідних операцій з активами та 

пасивами банків, визнання основних елементів балансу та звіту про сукупний дохід, 

формування різних видів бухгалтерської звітності відповідно до вимог чинного 

законодавства у банківській та фінансовій сферах.  

Предмет вивчення навчальної дисципліни: господарська діяльність банківських 

установ, а також система звітування відповідно до вимог бухгалтерського законодавства 

та регулятора ринку фінансових операцій. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

компетентностей та результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми 

«Облік і аудит» (табл. 1). Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають 

визначеним результатам навчання за навчальною дисципліною, наведено в табл. 2. 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та результатів навчання, які формуються під час 

вивчення навчальної дисципліни «Облік в банках» відповідно до освітньо-професійної 

програми «Облік і аудит» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

результату 

навчання 

Результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК02. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ЗК07. Здатність бути критичним та 

самокритичним.  

 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, 

аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств.  

ЗК09. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 
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письмово. та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності.  

ЗК10. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  

 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень.  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань 

в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

 

СК03. Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й використання його 

ресурсів.  

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, 

вміти планувати та управляти часом.  

 

СК11. Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

СК12. Здатність документувати, 
систематизувати, групувати, 
відображати в регістрах та 
узагальнювати облікову 
інформацію у звітності для цілей 
ефективного управління 
діяльністю суб’єкта 
господарювання. 

ПР24.  Володіти методами формування, збору, 

обробки, систематизації, групування, 

узагальнення облікової інформації з 

формуванням різних типів звітності 

підприємства для задоволення 

інформаційних потреб основних груп 

користувачів. 

 

Таблиця 2 

Результати, методи навчання та засоби діагностики за навчальною дисципліною 

 «Облік в банках» 

Результати навчання за навчальною дисципліною Методи навчання 
Засоби  

діагностики  

1. Знання: 
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1.1 економічного змісту, функцій та призначення, базових принципів 

і концепцій  обліку в банка 

лекція, семінарське 

заняття,  

дискусія, дискурс  

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, 

тест, 

бліцопитування,  

перевірка 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

виконання 

індивідуальних 

та командних 

завдань, Case-

study, 

контрольна 

(модульна) 

робота, 

дискурс, 

.екзамен. 

  

1.2 основних принципів, методів, логіки оцінки і аналізу фінансової 

звітності та планування руху грошових потоків  

лекція, семінарське 

заняття,  

аналітична робота, PBL 

1.3 елементів звітності, її побудови та організації і методики 

складання різних форм звітності підприємства на практиці 

лекція, семінарське 

заняття, вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій 

1.4 методики обліку капіталу банку 

1.5 засади міжнародних стандартів фінансової звітності та їх 

застосування в обліку банківської установи 

1.6 методики формування облікової політики банку 

1.7 звітності банківської установи до НБУ 

2. Уміння/навички: 

2.1 організувати облік активних операцій семінарське заняття, 

аналітична доповідь, 

дискурс, PBL 

Презентація, 

дискурс, 

перевірка 

виконання 

індивідуальної 

(командної) 

роботи, бліц 

опитування,  

перевірка 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, Case 

study, PBL, 

контрольна 

(модульна) 

робота, екзамен 

2.2 вести облік дебіторської заборгованості банків семінарське заняття, 

PBL, розв’язок 

модельованого завдання, 

дискурс 

2.3 здійснювати та обгрунтовувати підходи до обліку кредиторської 

заборгованості 
 

семінарське заняття, 

вирішення конкретних 

задач та ситуацій, 

дискурс, Case study, PBL 

2.4 оцінювати напрями організації управлінського обліку 

2.5 аналізувати, оцінювати та обґрунтовувати методику обліку 

основних засобів банку  

2.6 визначати порядок обліку доходів від різних операцій 
семінарське заняття, 

PBL, розв’язок 

модельованого  

завдання 

2.7 формування показників внутрішньої звітності банку 

3. Комунікація 

 здатність працювати у різних банківських установах, вироблення 

у здобувачів практичних навиків командної роботи, спрямованих 

на:  

3.1) вирішення проблематики інформаційної асиметрії між 

суб’єктами фінансових відносин, забезпечення відповідного 

зворотного зв’язку з:  

– інвесторами (банками, приватними та інституційними 

інвесторами, фінансовими аналітиками, рейтинговими агенціями, 

фондовими біржами тощо); 

– позичальниками та позикодавцями; 

– менеджментом, персоналом, цільовими групами міжнародної 

корпорації. 

3.2.) проведення фінансового аналізу і колегіального вирішення 

актуальних проблем із застосуванням відповідних методів і 

прийомів отримання, зберігання й здійснення первинної обробки 

семінарське 

заняття, аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення  

конкретних задач  

та ситуацій, PBL 

Перевірка 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

виконання 

вирішених 

конкретних 

задач та 

ситуацій, PBL, 

презентація, 

дискурс, екзамен 
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емпіричних даних, їх належного представлення за допомогою 

сучасних технічних засобів та здійснення прогнозної оцінки. 

4. Відповідальність і автономія 

 продемонструвати розуміння особистої відповідальності за 

професійні та/або управлінські рішення чи надані 

пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність 

підприємства в цілому чи окремі її складові, зокрема при: 

4.1)  аналізі причин, факторів впливу на результати діяльності 

банківської установи та можливих шляхів вирішення проблеми. 

4.2)  аналізі та виборі шляхів оптимізації структури капіталу 

банківської установи; 

4.3)  розробці практичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності заходів з фінансового моніторингу; 

4.4) розробці рекомендацій з підвищення ефективності 

облікової системи банківської установи 

семінарське заняття, 

аналітична доповідь, 

дискусія, вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій, PBL 

Перевірка 

виконання 

вирішених 

конкретних 

задач та 

ситуацій, PBL, 

презентація, 

дискурс, екзамен 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількість годин 

Очна (денна) форма Заочна форма Дистанційна форма  

Заняття з 

викладачем 
ПК СР КЗ ІКР ПК СР 

Заняття 

в 

дистанці

йному 

режимі 

 

ПК 

СР 

Л П ІКР 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1. Теоретичні основи фінансового обліку 1 2 1 - 2 1 1 - 4 2 - 4 

2 Тема 2. Методичні засади складання фінансових звітів 1 2 1 - 2 1 1 - 4 2 - 4 

Змістовий модуль 2 

3 Тема 3. Облік капіталу банку 1 2 1 - 2 2 1 - 4 2 - 5 

4 Тема 4. Облік зобов’язань 1 2 1 - 2 2 1 - 4 2 - 5 

5 Тема 5. Облік дебіторської заборгованості 2 2 1 - 3 2 1 - 4 2 - 5 

Змістовий модуль 3 

6 Тема 6. Облік необоротних активів 1 2 1 - 3 2 1 - 4 2 - 5 

7 Тема 7. Облік запасів товарно-матеріальних цінностей 1 2 1 - 3 2 1 - 4 2 - 5 

Змістовий модуль 4 

8 Тема 8. Облік кредитних операцій банків 2 2 1 - 3 2 1 - 4 2 - 5 

9 Тема 9. Облік інвестицій банку в цінні папери 2 2 1 - 3 2 1 - 5 2 - 5 

10 Тема 10. Облік касових операцій у банку 2 2 1 - 3 2 1 - 5 4 - 5 

11 Тема 11. Облік операцій в іноземних валютах та банківських 

металах 
2 2 1 - 3 2 1 - 5 2 - 

5 

12 Тема 12. Облік доходів, витрат і фінансового результату 

діяльності банку 
2 2 1 - 3 2 1 - 5 2 - 

5 

Виконання індивідуального завдання СРС - - - - 10 - -  14 - - 15 

Контрольна (модульна) робота  - 6 - - - 2 - - - 2 - - 

Підготовка до екзамену - - - - 14 - -  14 - - 15 

Усього: 18 30 12 4 56 24 12 4 80 28 4 88 

Підсумковий контроль (екзамен): 

Разом:   годин 120 120 120 

               кредитів 4 4 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ У 

КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 

 

Тема 1. Теоретичні основи фінансового обліку  
Сутність, принципи і види обліку. Облікова політика банку. Аналітичний та 

синтетичний облік. План рахунків бухгалтерського обліку. Внутрішній банківський 

контроль. 

 

Тема 2. Методичні засади складання фінансових звітів 

Основні вимоги до складання фінансової звітності. Порядок складання фінансової 

звітності банків. Порядок подання банками фінансової звітності до Національного банку 

та її оприлюднення.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК КАПІТАЛУ ТА 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У БАНКАХ 

 

Тема 3. Облік капіталу банку 
Капітал банку та його структура. Облік операцій із власними акціями на 

первинному та 

вторинному ринку. Облік субординованого боргу банку. 

 

Тема 4. Облік зобов’язань 

Критерії визнання і методи оцінки. Облік коштів на вимогу суб’єктів 

господарювання. Строкові кошти фізичних осіб. Депозити юридичних осіб. Організація 

обліку кредиторської заборгованості. Облік розрахунків за іншими видами зобов’язань. 

 

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості 

Загальні положення щодо обліку дебіторської заборгованості. Критерії визнання і 

методи оцінки. Організація обліку дебіторської заборгованості. Резерви по сумнівних 

боргах. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ ТА ЗАПАСІВ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Тема 6. Облік необоротних активів 

Визначення необоротних матеріальних активів, їх класифікація та оцінка. 

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів. Фінансовий облік надходження 

необоротних матеріальних активі. Поліпшення та підтримання у робочому стані 

необоротних активів.   

Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів після первісного 

визнання. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів. Зменшення корисності 

основних засобів і нематеріальних активів. Вибуття основних засобів і нематеріальних 

активів. 

 

Тема 7. Облік запасів товарно-матеріальних цінностей 

Склад та оцінка запасів товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). Облік придбання та 

вибуття запасів товарно-матеріальних цінностей. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ 

ТА ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ БАНКУ 

 

Тема 8. Облік кредитних операцій банків 

Методика обліку кредитів, наданих клієнтам. Бухгалтерський облік наданих 

кредитів. Поняття ефективної ставки відсотка. Методика розрахунку погашення 

заборгованості за наданими кредитами. Бухгалтерський облік отриманих кредитів. 

Бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за наданими та 

отриманими кредитами. Бухгалтерський облік кредитів при виникненні ознак зменшення 

корисності. Застосування методу ефективної ставки за фінансовими інструментами зі 

зменшеною корисністю. 

 

Тема 9. Облік інвестицій банку в цінні папери 

Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку. Облік цінних 

паперів у торговому портфелі банку. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж. 

Переведення цінних паперів з портфеля на продаж в інші портфелі. Облік цінних паперів, 

що утримуються в портфелі банку до погашення. Зменшення корисності цінних паперів та 

його відображення в фінансовому обліку. 

 

Тема 10. Облік касових операцій у банку 

Організація касової роботи банку. Документальне оформлення та порядок 

здійснення 

касових операцій. Облік руху готівкових коштів в національній валюті. Облік касових 

операцій з клієнтами банку. Операції банків з індивідуальними банківськими сейфами. 

Облік внутрішньобанківських операцій банків. Бухгалтерський облік валютно-обмінних 

операцій банків. Облік операцій з ювілейними монетами, що мають гривневий номінал і 

виконують функцію засобу платежу. 

 

Тема 11. Облік операцій в іноземних валютах та банківських металах 

Теоретичні основи бухгалтерського обліку операцій в іноземних валютах та 

банківських металах. Відбиття в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти та банківських металів для власних потреб банку на дату розрахунку. 

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та 

банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку. Відображення в 

бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті та 

банківських металах. 

 

Тема 12.  Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку 

 Доходи і витрати банку. Класифікація доходів і витрат банку. Бухгалтерський облік 

доходів і витрат банку. Визнання фінансового результату банку. 

 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання 

здобувача 

Курс складається з чотирьох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-2,  у ЗМ2 – 

теми 3-5,  у ЗМ3 – теми 6-7, у ЗМ4 – теми 8-12. Заняття проводяться у вигляді лекцій, 

семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна – екзаменом.  

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та 

набуті уміння й навички, а саме: 

а) робота, виконання завдань під час навчальних занять; 
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 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Поточний контроль для очної (денної) та заочної форм навчання може також 

здійснюватися на базі платформи Moodle та інших хмарних сервісів синхронного 

відеозв’язку (BigBlueButton, Zoom, Google Meet, Teams тощо) 

Поточний контроль для дистанційної форми навчання здійснюється виключно на 

базі платформи Moodle. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому  оцінюються в діапазоні від 

0 до 50 балів (включно).  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не 

відпрацювавши їх до початку залікового тижня (для очної (денної) форми навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим 

контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного (50 балів) та 

підсумкового  (50 балів) та фіксується в екзаменаційній відомості навчальної дисципліни 

протягом трьох робочих днів після проведення екзамену. (для дистанційної форми — 

протягом трьох робочих днів після завершення екзаменаційної сесії).  

Якщо здобувач був відсутній на екзамені без причини, підтвердженої довідкою 

встановленого зразка про тимчасову непрацездатність, то він втрачає право на одне 

складання екзамену, за ним залишається можливість двох перескладань. 

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у 

формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної 

підготовки мають право перескласти екзамен. 

Перескладання екзамену з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох 

разів: перший раз – науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який проводив 

екзамен; другий – комісії з двох науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

відповідної кафедри. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів 

навчання цих здобувачів враховують результат їх поточного контролю. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання екзамену (комісії) з 

навчальної дисципліни набрав від 21 до 59 балів (включно), вважається таким, що має 

академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну 

дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом 

відповідної освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним 

графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, 

встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної 

дисципліни, а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох 

навчальних семестрів, підлягає відрахуванню з Університету. 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни  

«Облік в банках» (форма підсумкового контролю – екзамен) 

Види навчальної діяльності здобувача  

Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) 
Заочна Дистанційн

а 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних 

заняттях, заняттях у дистанційному режимі) 

30 балів 20 балів 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 3МК = 10 балів 1МК × 1МК × 10 =  
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10 =  

10 балів 

10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

5 × 2= 

10 балів 

10 × 2= 

20 балів 
-- 

Представлення результатів науково-дослідних 

робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на 

конференції 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 
50 балів 50 балів 50 балів 

Екзамен  50 балів 50 балів 50 балів 

Підсумкова кількість балів 

з навчальної дисципліни 
100 балів 

100 

балів 
100 балів 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою    

ECTS здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – екзамен) 

100-бальна шкала 

Підсумкова оцінка за 4-х бальною 

шкалою 
Шкала 

ECTS 
екзамен 

90 – 100 відмінно А 

80 – 89 
добре 

В 

70 – 79 С 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
незадовільно  

з можливістю перескладання  
FX 

0 – 20 

незадовільно  

з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

F 

 

 

3.2.Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Облік в 

банках» або її окремого компонента можливе за умов участі здобувача в програмі 

академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або світу) відповідно 

до Положення про включене навчання і навчання за програмами Європейського Союзу 

студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність у Державному вищому навчальному закладі «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в 

неформальній та інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси 

інтенсивного навчання, семінари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні 

чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-

дослідна робота, робота у студентських наукових гуртках, індивідуальні завдання, що 
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поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не 

перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених освітньою програмою. 

У межах навчального року: 

− на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти − не більше 6 кредитів; 

         Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

отриманих здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 
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