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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань з теорії та практики ведення банківської справи, 
вміння використовувати та адаптувати отримані знання для вирішення реальних кейсів. 

Завдання дисципліни: розуміння теоретичних засад діяльності банків; вивчення методів проведення 
банківських операцій і надання  банківських  послуг;  набуття  вмінь  виконувати  конкретні операції банківської 
діяльності.  

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Комерційні банки як основна ланка банківської системи.  
Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку. Класифікація банківських установ. Порядок 
реєстрації комерційного банку. Нормативно-законодавчі акти, що регулюють відносини у сфері державної 
реєстрації банків. Етапи процедури реєстрації банків. Статут банку. Ліцензування банківської діяльності. 
Підстави для відкликання ліцензії. 
Тема 2 . Організація банківської діяльності. Види банківської діяльності. 

Загальна характеристика банківських операцій. Поняття банківської операції, банківського продукту та 
банківської послуги. Класифікація банківських операцій. Зміст основних видів банківських операцій. 
Класифікація банківських послуг. Види банківських продуктів. Особливості організації операційної діяльності 
банку. 
Тема 3. Формування ресурсів комерційного банку 
Ресурси комерційних банків. Класифікації банківських ресурсів. Ресурсний потенціал банку. Склад та джерела 
формування власного капіталу банку. Поняття власного капіталу банку. Функції власного капіталу банку. 
Основний капітал (капітал 1-го рівня). Додатковий капітал (капітал 2-го рівня). Нормативи достатності 
власного капіталу банку. Сутність, складові та характеристика залученого капіталу банку. Вкладні (депозитні) 
операції банків. Ощадний (депозитний) сертифікат. Сутність, складові та характеристика позиченого капіталу 
банку. Емісія облігацій. Міжбанківський ринок кредитних  ресурсів. Позики на міжнародних фінансових ринках. 
Тема 4. Кредитні операції банків 

Кредитні операції: ознаки, особливості, види. Основні етапи розробки кредитної політики банку. Банківський 
кредит. Кредитний механізм та його елементи. Об’єкти банківського кредитування. Класифікація банківських 
кредитів. Процес банківського кредитування. Умови банківського кредитування. Алгоритм механізму 
кредитування та етапи його розробки. Кредитний департамент. Кредитний комітет. Форми забезпечення 
банківських кредитів. 
Тема 5. Інвестиційні операції комерційних банків 
Інвестиційні операції банків. Банківські інвестиції. Фінансові та капітальні (реальні)  банківські  інвестиції. 
Прямі та портфельні інвестиції. Види інвестиційної політики банків. Формування інвестиційного портфеля. 
Види інвестиційних портфелів. Інвестиційне кредитування. Принципи інвестиційного кредитування. Механізм 
інвестиційного кредитування. Види банківських інвестиційних кредитів. 
Тема 6. Касові та валютні операції банків 
Сутність касових операцій. Нормативне регулювання касових операцій. Види касових операцій. Операційна 
каса. Касові документи. Організація  безготівкових  розрахунків  із використанням  платіжних  карток  та  
ризики  їх застосування. Зміст валютних операцій.  Види валютних цінностей. Види валютних операцій банків. 
Організаційні основи здійснення операцій банків  в іноземній валют. Операції комерційних банків на 
валютному ринку.  
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C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності 
(ЗК) 

ЗК04. Здатність застосовувати методи аналізу та синтезу, вміти мислити 

абстрактно і критично. 
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК07. Знання та розуміння предметної області фінансів, банківської справи та 

страхування та розуміння професійної діяльності. 
ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

СК01. Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ 

економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й 
узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових 
систем. 
СК02. Володіння математично-статистичним інструментарієм для вирішення 

прикладних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування 
СК05. Здатність використовувати способи передачі фінансової інформації при 

вирішенні прикладних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
СК07. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та брати відповідальність за них. 
 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПР03. Визначати сутність об’єктів, категорій, процедур, інструментів грошового 

обігу і кредиту.  
ПР07. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних 
організаційно-правових форм власності.  
ПР10. Проводити фінансові обчислення в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування з застосуванням спеціалізованих інформаційних систем, сучасних 
фінансових технологій та програмних продуктів.  
ПР11. Розуміти зміст основних банківських операцій та механізм функціонування 

сучасного комерційного банку.  
ПР13. Вміти працювати автономно і в професійній команді, формувати комунікації 

для вирішення професійних завдань.  
 

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема, план/короткі тези 
Форма діяльності 
(заняття), години, 

формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в Інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

1 -2 
тиждень 

Тема 1. Комерційні банки 
як основна ланка 
банківської системи.  
1. Сутність та основні 
принципи діяльності 
комерційного банку. Види 
банків. 
2. Порядок реєстрації 
комерційного банку 
3. Ліцензування банківської 
діяльності 
 

Лекція (2 год.), 
F2F 
 
 
Практичне заняття 
(дискусія) 
(4 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-4 
додаткова  1-6 
 
Обговорення проблемних питань: 
1.Назвіть основні причини виникнення банків.  
2. У чому специфіка діяльності кожного виду 
банків? 
3. У чому причини відкликання банківської  
ліцензії? 
Обговорення питань, винесених на само 
опрацювання: 

1.Основні положення Закону України «Про 
банки та банківську діяльність» 
2. Засадничі положення Положення НБУ «Про 
ліцензування банків» 
3. Засадничі положення Положення НБУ «Про 
порядок реєстрації  та  ліцензування  банків, 
відкриття відокремлених  підрозділів 

3-4 
тиждень 

Тема 2. Організація 
банківської діяльності. 
Види банківської 
діяльності  
1. Загальна характеристика 

Лекція (2 год.), 
F2F 
 
 
Практичне 
заняття, 

Опрацювання літератури: 
основна 1 -4 
додаткова  1-6 
 
Обговорення питань, винесених на само 
опрацювання: 
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банківських операцій  
2. Особливості організації 
операційної діяльності 
банку 
 

(дискусія) 
(4 год.), 
F2F 

1. Основні положення Положення НБУ Про  
організацію  операційної  діяльності  в  банках 
України» 
2.  Основні положення Закону України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
3. Основні положення «Інструкції про порядок 
регулювання діяльності банків в Україні» 
Обговорення проблемних питань: 
1. У чому доцільність створення бек-офісу та 

фронт-офісу банку, у чому їх функції? 
2. Охарактеризувати особливості операцій 
банків згідно класифікації. 

5-6 
тиждень 

Тема 3. Формування 
ресурсів комерційного 
банку 
1. Ресурси комерційних 
банків. Класифікації 
банківських ресурсів. 
2. Власний капітал банку. 
Склад та джерела 
формування власного 
капіталу банку. 
3. Залучений капітал  та 
депозитні операції банку  
4. Джерела позикового 
капіталу та  операції   з 
його  формування 

 

Лекція (2 год.), 
F2F 
 
 
Практичне 
заняття, 
 (4 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-4 
додаткова  1-5 
 
Обговорення питань згідно плану заняття. 
Обговорення питань, винесених на само 
опрацювання: 

1. Основні положення Положення «Про 
порядок  здійснення  банками  України  
вкладних (депозитних)  операцій  з  
юридичними  і  фізичними  особами» 
2. Основні положення «Інструкція  з  
бухгалтерського  обліку  кредитних, вкладних  
(депозитних)  операцій  та  формування  і  
використання резервів  під  кредитні  ризики  в  
банках  України» 
Практична частина:  
Розв’язання задач  та розгляд кейсів  згідно 
методичних вказівок 

7-8 
тиждень 

Тема 4. Кредитні операції 
банків 
1. Кредитні операції банків. 
Кредитна політика та 
кредитний механізм 
2. Класифікація банківських 
кредитів.  Характеристика 
окремих видів банківських 
кредитів 
3. Процес банківського 
кредитування 
4. Форми забезпечення 
кредитів 

 

Лекція (2 год.) F2F 
 
Практичне 
заняття, 
(4 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1 -4 
додаткова  1-6 
 
Обговорення питань згідно плану заняття. 
Обговорення питань, винесених на само 
опрацювання: 
1.  Основні положення «Про  визначення  
банками  України  розміру  кредитного ризику  
за  активними  банківськими  операціями» 
2. 1. Основні положення «Правила  надання  
банками  України  інформації споживачу про 
умови кредитування та сукупну вартість 
кредиту» 
Практична частина:  
Розв’язання задач  та розгляд кейсів  згідно 
методичних вказівок 

9-10 
тиждень 

Тема 5 . Інвестиційні 
операції комерційних 
банків 
1. Інвестиційні операції 
банків. Банківські інвестиції. 
2. Формування 
інвестиційного портфеля. 
Види інвестиційних 
портфелів. 
3. Інвестиційне банківське 
кредитування 

Лекція (2 год.) F2F 
 
Практичне 
заняття, 
(4 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-4 
додаткова  1-6 
 
Обговорення питань згідно плану заняття. 
Обговорення питань, винесених на само 
опрацювання: 

1. Основні положення Закону України «Про  
інвестиційну  діяльність»  
2. 1. Основні положення Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок»  
Практична частина:  
Розв’язання задач  та розгляд кейсів  згідно 
методичних вказівок 

11-12 Тема 6. Касові та валютні Лекція (2 год.) F2F Опрацювання літератури: 
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тиждень операції банків 
1. Сутність та види касових 
операцій. Нормативне 
регулювання касових 
операцій. 
2. Зміст валютних операцій 
та види валютних 
цінностей. 
3. Види валютних операцій 
банків. Організаційні основи 
здійснення операцій банків  
в іноземній валюті. 
 4. Операції комерційних 
банків на валютному ринку.  
 

 
Практичне 
заняття, 
(4 год.), 
F2F 

основна 1-4 
додаткова  1-6 
Обговорення питань: 
 
Обговорення питань згідно плану заняття. 
Обговорення питань, винесених на само 
опрацювання: 
1. Основні положення Закону України «Про 
порядок здійснення розрахунків в іноземній 
валюті» 
2. Основні положення «Інструкція  про  
порядок  відкриття,  використання  і закриття  
рахунків  у  національній  та  іноземних  
валютах» 
3. Основні положення  «Про ведення касових 
операцій у національній валюті в Україні» 
4. Основні положення «Інструкція  про  
порядок  організації  та  здійснення валютно-
обмінних  операцій  на  території  України» 
5. Основні положення Постанови НБУ «Про  
встановлення  граничної  суми  розрахунків 
готівкою» 
Практична частина:  
Розв’язання задач  та розгляд кейсів  згідно 
методичних вказівок 

 Лекції 
Практичні 

12 год. 
24 год. 

 

Вивчення дисципліни передбачає регулярний контроль набутих знань та навичок. Для цього проводиться: 1) 

опитування та обговорення питань, винесених на само опрацювання; 2) розв’язання задач та розгляд кейсів; 3) 

написання модульної контрольної роботи за результатами вивчення тем 1-5; 4) перевірка виконаних 

індивідуальних робіт. 

КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ДЕННОЇ/ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  
з  дисципліни “Банківська справа”  

для студентів спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 
 (освітній рівень - молодший бакалавр) 
Форма підсумкового контролю - іспит 

№ Види робіт Форма виконання 
Максимальна 
кількість балів 

Тиждень 
контролю 

І. ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИДИ РОБІТ 

1. ЗА СИСТЕМАТИЧНІСТЬ ТА АКТИВНІСТЬ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ  

1.1 
Відвідування 
практичних 
занять 

Систематичне відвідування практичних занять з дисципліни.  5 балів Постійно 

1.2 

Рівень знань з 
дисципліни 

Якість та системність підготовки до практичних занять, участь 
в обговоренні теоретичних питань 

5 балів Постійно 

2. ЗА ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

2.1 Модуль 1 
Своєчасність та якість виконання модульної контрольної 
роботи за темами 1-5 

5 балів 8 

3. ЗА ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

3.1 
Індивідуальна 
робота 

Виконання  у письмовому вигляді та захист індивідуальної 
роботи №1 згідно вимог 

10 балів 6 

 
Виконання  у письмовому вигляді індивідуальної роботи №2 
згідно вимог 

15 балів  

Разом балів за обов’язкові види СРС 40 балів 

4.  ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

4.1 НДРС 
4.1. Написання тез доповідей на науково-теоретичні 
конференції різного рівня, наукових статей 

10 балів Постійно 

ВСЬОГО БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ  50 БАЛІВ 
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Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE у наступних методичних розробках: 

1. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни 
«Банківська справа» для студентів спеціальності 072«Фінанси, банківська справа та страхування», освітній 
рівень – молодший бакалавр) / Укл. І.П. Васильчук - Кривий Ріг: Державний університет економіки і 
технологій, 2021.  

2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування», освітній рівень – молодший бакалавр) / Укл. І.П. Васильчук - Кривий Ріг: Державний 
університет економіки і технологій, 2021. 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ 
ПІДРУЧНИКИ) 

1. Банківські операції [текст]: навч.посіб./ Н.І.Демчук, О.В. Довгаль,  Ю.П.Владика– Дніпро: Пороги, 2017. 
2. Стечишин Т. Б. Банківська  справа:  навчальний  посібник /  Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. – Тернопіль: 
ТНЕУ, 2018. 404 с  
3. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи  банківської  справи:  Навчальний  посібник. : 
К.: Центр навчальної літератури. 2005. 410 с.  
4. Волкова В. В., Волкова Н. І., Добровольський О. І.  Навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів 
та  контролю  якості  засвоєння  навчального  матеріалу  з  дисципліни «Банківська система». Вінниця: ДонНУ 
імені Василя Стуса. 2019. 168 с. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1.Закон  України «Про  банки  та  банківську діяльність» URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2121–14  
2. Офіційний сайт  Національного  банку  України URL: http://www.bank.gov.ua 
3. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.]; 
за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2020. 580 с 
4. Кузнецова С. А. Банківська система [текст] : навч. посіб. / (С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська); 
за ред. С. А. Кузнецової. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 400 с. 
5. Національний банк України. Річні звіти URL: http://bank.gov.ua/ 
6. Мельник  П. В. Банківські системи  зарубіжних країн: підручник /Мельник  П. В., Тарангул Л. Л., Гордей  О. Д. 
К.: Алтера, Центр учбової літератури, 2014. 586 с. 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  
1. Васильчук І.П. Тенденції розвитку корпоративного менеджменту комерційних банків: уроки пандемії.  
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Соціально-компетентне управління 
корпораціями на умовах «поведінкової економіки». 24-25 листопада 2021 року, м. Луцьк (Україна), м. 
Подгайська (Словацька Республіка). 
2.Васильчук І.П. Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку. Наукові 

записки Національного університету «Острозька академія» 

2019 | journal-article 

SOURCE-WORK-ID: https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/2196/1970 

3. Васильчук І.П. Сталий розвиток як нова стратегія комерційних банків / І.П. Васильчук // Економічний часопис 

– ХХІ (Scopus; Index Copernicus; RISC) – 2015.- № 155 (11-12). – С. 105 - 108 

 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах: фінанси 
корпорацій, стратегічний аналіз, фінансова статистика. 
Навчальна дисципліна є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін: фінансова 
діяльність суб’єктів підприємництва, фінансовий менеджмент, вартісно-орієнтоване управління 
корпоративними фінансами, фінансовий ринок тощо. 
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 12 8 

Практичні (лабораторні) 24 8 

Самостійна робота студента (СРС) 30 50 

Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) 

24 24 

Курсова робота - - 

 

http://www.bank.gov.ua/
https://journals.oa.edu.ua/economy/article/view/2196/1970
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J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 10 

виконання контрольних (модульних) робіт 5 5 

виконання і захист завдань індивідуальної 
та самостійної роботи 

25 25 

науково-дослідницька робота 10 10 

Разом  50 50 

 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 
EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 
(заліку) 

FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 
індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 

 

 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   

 не запізнюватися на заняття;   

 не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   

 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   

 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу 
(особливо під час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   

 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою  завдання для практичних занять та 
індивідуальної роботи;   

 брати очну участь у контрольних заходах; 
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним 

проектом),  в тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, 
кваліфікується, як порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення 
до відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення 
експерименту, практики);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль 
знань та тестування по бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
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отримує сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 
 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в 
темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб 
відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 

 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих 
стандартів академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 
передбачає  самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного контролю результатів навчання 
(для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 
потреб і можливостей);  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей;  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  надання достовірної 
інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 
досліджень і джерела інформації. Положення про академічну  доброчесність у Державному університеті 
економіки і технологій (нова редакція) затверджено Вченою радою 25.11.2021 р., Протокол № 5 та введено 
в дію Наказом від 25.11.2021 р. № 169:  
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf 
 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 
Рішенням кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного університету економіки і 
технологій - протокол № 1 від  29.08.2022 року 

 

  

 

 

 

 

https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
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