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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Політичні ризики» є орієнтація 

здобувачів вищої освіти на оволодіння сучасними методами виявлення, 

аналізу та управління політичними ризиками. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: сучасні методи та засоби 

ідентифікації політичних ризиків та способи управління ними. 

Результати навчання за дисципліною (РН): 

 
РН 1.Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства 

РН 2. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і 
формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 

РН 3. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку 

РН 4. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

2. Пререквізити та постреквізити 

Пререквізити: базові знання в галузі політології та ризикології. 

Постреквізити: вміння ідентифікувати політичні ризики; здійснювати 

якісний та кількісний аналіз ступеню політичного ризику; аналізувати 

ефективність методів управління політичним ризиком; вибирати доцільні 

заходи з управління політичними ризиками 

3. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА ТИПИ 

ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ. 

Тема 1. Вступ до теорії політичних ризиків. 

Тема 2. Політичні ризики в економіці. 

Тема 3. Соціальні ризики та їх вплив на політичну стабільність держави. 

Тема 4. Політичні ризики в системі національної безпеки України. 

Тема 5. Глобальні політичні ризики та Україна 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ 

Тема 6. Аналіз та оцінка політичних ризиків. 

Тема 7. Державне управління політичними ризиками. 

Тема 8.Державна політика у сфері управління соціальними ризиками. 

Тема 9. Політичні ризики функціонування інституту президентства в 

Україні. 

Тема 10. Інституціональні ризики парламентаризму в Україні. Політичні 

ризики в системі діяльності Кабінету Міністрів України. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. – Київ: Право, 2018. – 76 с. 
2. Про вибори народних депутатів України. Закон України від 
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17.11.2011 № 4061-VI. Редакція від 28.08.2018. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17 

3. Про вибори Президента України. Закон України від 05.03.1999 

№ 474- ХІV. Редакція від 01.01.2016. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474- 14 

4. Про політичні партії в Україні. Закон України від 5.04.2001 № 

2365-ІІІ. Редакція від 01.10.2018. URL: https://zakon.help/law/2365-III/ 

5. Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон 

України від 05.03.1998 № 183/98-ВР. Редакція від 08.07.2018. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80 

6. Про Регламент Верховної Ради України. Закон України від 

10.02.2010 № 1861-VI. Редакція від 21.10.2018. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 

Основні: 

7. Бебик В. М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна: підручник 

/ В. М. Бебик. – К.: Каравела, 2012. – 495 с. 

8. Березіна С.Б. Соціальне страхування: навчальний посібник / С.Б. 

Березіна, Д.Д. Третяк // Київ: Компрінт, 2015. – 300 с. 

9. Боровик М. В. Ризик-менеджмент : конспект лекцій для студентів 

магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент / М. В. 

Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 65 с. 

10. Ващенко К. О. Експертно-аналітичне забезпечення державної 

політики : навч.-метод. матеріали / К. О. Ващенко ; уклад. М. Т. Солоха. – К. : 

НАДУ, 2013. 56 с.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/90281f03-4c6a- 

49c0-ae05-fbf992d1aa32.pdf 

11. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління 

економічним ризиком / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 

292 с. 

12. Вітлінський, В. В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності 

/В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець. – К. : КНЕУ, 2008. – 424 с. 

13. Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, 

практика / В. П. Горбатенко. – К.: Генеза, 2006. – 395 с. 

14. Горбатенко В. П.Прикладна політологія: навчальний посібник / 

В. П. Горбатенко. – К.: Видавничий центр "Академія", 2008. – 472 с. 

15. Гошовська В.А. Парламентаризм : підручник / В.А.Гошовська та 

ін. – К. : НАДУ, 2016. – 672 с. 

16. Джус И. В. Политические риски: оценка, анализ и управление / 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/90281f03-4c6a-
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И. В. Джус. – М. : ИМЭМО РАН, 2004. – 92 с. 

17. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : 

навч. посіб. / Л. І. Донець. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 312 с. 

18. Колодний А.М. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. – К., 2006. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://generation.at.ua/_ld/2/234_.- 

..pdf 

19. Кривошеїн В.В. Політична ризикологія: епістемологічний статус, 

предметна сфера, аналітичні інструменти: Монографія. Дніпропетровськ, 

Інновація, 2009 - 316 с. 

20. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання : 

навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : Центр навч. л-ри, 2003. - 188 с. 

21. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / 

[Ю. В. Пунда, І. П. Козинець, В. С. Клименко та ін.]. – К. : НУОУ ім. Івана 

Черняховського, 2020. – 328 с. 

22. Надрага В.І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості 

впливу: монографія. – Київ: Сердюк В.Л., 2015. – 330 с. 

23. Парламентаризм: реєстр термінів і понять / авт.-упоряд. О. Л. 

Копиленко та ін. – К. : К.І.С., 2012. – 512 с. 

24. Політичний менеджмент / Шульга М. А., Зубчик О. А. – К.: 

Академвидав, 2013. – 160 с. 

25. Релігієзнавство: навч. посіб. / Т.А. Борозенець, Т.В. Гаврилюк // За 

ред. І.Ф. Надольного. – К., 2013. – 185 с. 

26. Семикіна М.В., Скібіцька О.В. Економічний ризик та методи його 

вимірювання. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – 58 с. 

Додаткові: 

27. Антипенко І. В.Комерційні методики оцінки політичного 

ризику: досвід для державного управління // Інвестиції: практика та досвід 

№ 4 2020. 

– С. 115- 121. 

28. Антипенко І.В. Онтологічна основа феномену ризику в сучасних 

методологічних підходах зарубіжної ризикології // Електронний журнал 

«Державне управління: удосконалення та розвиток». –2019. – № 1. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1371 

29. Антипенко І.В. Особливості державного управління 

політичними ризиками: загальні підходи // Електронний журнал «Державне 

управління: удосконалення та розвиток». – 2020. – № 3. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1599 

30. Антипенко І.В. Загрози і виклики сучасних глобалізаційних 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1371
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1599
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процесів для національних держав: до проблеми державного управління // 

Актуальні проблеми державного управління. – 2020. – 1(57. – 174-179. 

31. Березіна С.Б. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка / 

С.Б. Березіна // Економіка і держава. – 2018. – №3. – С. 33–39. 

32. Березіна С.Б. Чинники і механізми формування соціальних 

ризиків поведінкового типу / С.Б. Березіна // «Бізнес-інформ». – 2018. – №7. 

– С. 264– 272. 

33. Березіна С.Б. Ризик як важливіша категорія економічної теорії / 

С.Б. Березіна // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – № 1(59). 

34. Брега А. В. Проблема управления риском в политике 

обеспечения военной безопасности / А. В. Брега // Безопасность Евразии. – 

2007. – №1. – С. 653–657. 

35. Войтенко С.В., Цимбаленко Я.Ю. Індекси політичної 

стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні // 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80091/75650 

36. Всесвітній форум: Давос 2019. Глобалізація під загрозою! 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://esterholdings.com/ua/forum- 

davos-2019/ 

37. Головко О. С. Місце та функції інституту президента в 

політичній системі демократичних суспільств // Аспекти публічного 

правління. – Том 6. 

– № 5. – 2018. – С. 41-51. 

38. Горбатенко В.П. Політичні ризики: від теорії до практики / В. П. 

Горбатенко // Суспільно-політичні процеси. - 2016. - Вип. 2. - С. 55-69. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_2_4 

39. Горбняк О. В. Політичний ризик та його фактори / О. В. Горбняк 

// Політологічні студії. – 2010. – № 2. – С. 101-104. 

40. Горбулін В. П. Реалізація національної безпеки держави в 

контексті глобальних кліматичних змін // Наука і оборона. – 2011. – № 4. – 

С.14–15. 

41. Гулай В.В. Концептуалізація немілітариних ризиків національній 

безпеці України в реаліях реалізації російською федерацією стратегії 

гібридної війни // Міжнародні відносини Серія «Політичні науки». – 2017. 

–№ 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

file:///C:/Users/Lena_Dom/Downloads/2997-10979-1-PB.pdf 

42. Дейнека Т.А. Виклики, суперечності та ризики сучасної 

глобальної економіки // Проблеми економіки. – 2017. - № 2. – С. 19-25. 

http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80091/75650
http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80091/75650
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_2_4
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

file:///C:/Users/Lena_Dom/Downloads/Pekon_2017_2_3.pdf 

43. Демчук Д. Поняття і види політичних ризиків // Актуальні 

проблеми політики. – 2012. - № 46. – С. 248-255. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:file:///C:/Users/Lena_Dom/Downloads/Polzap_2013_7_25.pdf 

44. Демчук Д.В. Стадії та фактори політичного ризику: актуальні 

аспекти дослідження та аналізу / Д. В. Демчук // Актуальні проблеми 

політики. - 2013.- Вип. 49. 

45. Зовнішня політика та політика безпеки після оновлення влади: 

послідовність, зміни, перспективи. – К.: Центр Разумкова, 2019. – 45 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Zov_Polit_Onovlennya.pdf 

46. Зубчик О. Політичні ризики в умовах демократичної 

трансформації суспільства // Політичний менеджмент. – 2011. – № 4. – С. 92-

104. 

47. Кравченко Т. В. Правові засади державного управління 

соціальними ризиками в Україні //Держава та регіони. Серія: Державне 

управління.– 2017.– № 3 (59). – Т. 2. – С. 29-37. 

48. Кривошеїн, В.В. Рейтингові методики оцінки політичного 

ризику як складової ризику країни [Текст] / В.В. Кривошеїн // Грані. – 2009. 

– № 6. – С. 152-157. 

49. Кривошеїн В. В. Ризик політичний / Кривошеїн Віталій 

Володимирович // Політологія : [навч. енцикл. словник-довідник для студ. 

ВНЗ І – IV рівнів акред.] / [за ред. Н. М. Хоми]. – Львів : «Новий світ – 2000», 

2014. – С. 577–579. 

50. Кривошеїн В.В. Соціальні ризики постсучасності: сутність та 

класифікація // Epistemologic al studies in Philosophy, Social and Political 

Sciences». – 2018. – № 1 (1-2). – С. 16-28. 

51. Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення 

українських громадян: тенденції 2010-2018рр. (інформаційні матеріали). – 

К., 2018. – 78 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf 

52. Нагорна Л. «Війни ідентичностей» : сценарії і ризики / Л. 

Нагорна 

//Політичний менеджмент. – 2007. – № 2 (23). – С. 47-54. 

53. Пехник А.В. Актуалізація дослідження політичних ризиків в 

сучасних політичних процесах // Актуальні проблеми політики. – 2018. – 

Вип. 62. – С. 26-35. 

54. Політична культура та парламентаризм в Україні: сучасний 
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стан та основні проблеми // Національна безпека і оборона. – К.:

 Центр О. Розумкова, 2017. № 3-4 (171-172). – 148 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_51913_13

.p df/6e29a696-64cd-5355-50dd-133ff4ae4be6?version=1.0&t=1539647724300 

55. Радзієвська С. Глобальні економічні процеси та Україна / 

Радзієвська С. // Міжнародна економічна політика. – 2014. – № 1 (20). – С. 

80-104. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ttp://iepjournal.com/journals/20/2014_5_Radzievska.pdf 

56. Рибак О. Методологічні принципи дослідження політичних 

ризиків в Україні / О. Рибак // Історико-політичні проблеми сучасного світу: 

Збірник наукових статтей – Чернівці: Видавництво Чернівецького 

національного університету, 2013. – Т. 25 – 26. – С. 282 – 287. 

57. Рибак О. Ризик парламентської діяльності політичних 

партійУкраїни у вимірі індексів Банцафа та Алєксєрова / О. Рибак // 

Науковий вісникОдеського національного економічного університету. –

2013. – Вип. 12.– С. 229 – 240. 

58. Сіденко В.Р. Нові глобальні виклики та їх вплив на формування 

суспільних цінностей / Сіденко В.Р. // Український соціум. 2014. №1(48), с. 

7- 

21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukr- 

socium.org.ua/Arhiv/Stati/US1_2014/7-21.pdf 

59. Скіць С.В. Інститут президенства в Україні: підвищення 

ефективності управління та пошук шляхів до суспільного діалогу // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне 

управління 1(1)/2014. С. 

60. Цифра Ю. Роль політичних ризиків у процесі становлення 

зовнішньополітичної ідентичності держави // Вісник Львівського 

університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2018. – Вип. 18. – С. 393-399. 

61. Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму / Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 2015. – 136 

с. 

62. Щедрова Г.П. Політичні ризики: сутність та специфіка в Україні // 

Політикус. – 2016. – Вип. 3. – С. 114-118. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: file:///C:/Users/Lena_Dom/Downloads/polit_2016_3_27.pdf 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-портал [Електронний 

ресурс] - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws 

2. Офіційне інтернет-представництво Президента України. 

http://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_51913_13.p
http://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_51913_13.p
http://zakon5.rada.gov.ua/laws


8 
 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.president.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України. 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rnbo.gov.ua/ 

4. Сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nplu.org/ 

5. Сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

6. Електронна юридична бібліотека [Електронний ресурс] - Режим 

доступу : http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka 

7. Euro Nest Parlamentary Assembly : офіційний сайт [Електронний 

ресурс] 

- Режим доступу : http://www.europarl.europa.eu/euronest/en/home.html 

8. Лабораторія законодавчих ініціатив: громадська організація : 

офіційний сайт [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://parlament.org.ua/ 

9. Інститут Законодавства Верховної Ради України : офіційний сайт 

[Електронний ресурс] - Режим доступу : http://instzak.rada.gov.ua/

http://www.president.gov.ua/
http://www.rnbo.gov.ua/
http://nplu.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka
http://www.europarl.europa.eu/euronest/en/home.html
http://parlament.org.ua/
http://instzak.rada.gov.ua/
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни 

№ 

тижня 
Тема Заняття 

Результат 

навчання 

Контрольний 

захід 

1-2     

3 

Т.№1.Вступ до теорії 

політичних ризиків 

Л №1. Вступ до 

теорії політичних 

ризиків 

РН 1-4 МК №1 

4 
ПЗ №1. Вступ до 

теорії політичних 

ризиків 

РН 1-4  

3 

Т.№2. Політичні ризики в 

економіці 

Л №2. Політичні 

ризики в економіці 
РН 1-4 МК №1 

4 

ПЗ №1. Політичні 

ризики в економіці 
РН 1-4 

МК №1 

опитування, 

тестування за 

темою 

4 

Т.№3. Соціальні ризики 

та їх вплив на політичну 

стабільність держави 

Л №3. Соціальні 

ризики та їх вплив 

на політичну 

стабільність 

держави 

РН 1-4 МК №1 

5 

ПЗ №2. Соціальні 

ризики та їх вплив 

на політичну 

стабільність 

держави 

РН 1-4 

МК №1 

опитування, 

тестування за 

темою 

5 

Т.№4. Політичні ризики в 

системі національної 

безпеки України 

Л №4. Політичні 

ризики в системі 

національної 

безпеки України 

РН 1-4 МК №1 

6 

ПЗ 3. Політичні 

ризики в системі 

національної 

безпеки України 

РН 1-4 

МК №1 

опитування, 

тестування за 

темою 

6 
Т. №5. Глобальні 

політичні ризики та 

Україна 

Л №5. Глобальні 

політичні ризики 

та Україна 

РН 1-4  

7 
ПЗ № 4. Глобальні 

політичні ризики 

та Україна 

РН 1-4  

8 Модульний контроль №1 (ПЗ №5) 

9 

Т.№6. Аналіз та оцінка 

політичних ризиків 

Л №6. Аналіз та 

оцінка політичних 

ризиків 

РН 1-4 МК №2 

ПЗ №6. Аналіз та 

оцінка політичних 

ризиків 
РН 1-4 

МК №2 

опитування, 

тестування за 

темою 
10 
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9 

Т.№7. Державне 

управління політичними 

ризиками 

Л №7. Державне 

управління 

політичними 

ризиками 

РН 1-4 
МК №2 

10 

ПЗ №6. Державне 

управління 

політичними 

ризиками 

РН 1-4 

МК №2 

опитування, 

тестування за 

темою 

11 

Т.№8. Державна політика 

у сфері управління 

соціальними ризиками 

Л №8. Державна 

політика у сфері 

управління 

соціальними 

ризиками 

РН 1-4 
МК №2 

ПЗ №7. Державна 

політика у сфері 

управління 

соціальними 

ризиками 

РН 1-4 

МК №2 

опитування, 

тестування за 

темою 
12 

11 

Т.№9. Політичні ризики 

функціонування інституту 

президентства в Україні 

Л №9. Політичні 

ризики 

функціонування 

інституту 

президентства в 

Україні 

РН 1-4 
МК №2 

13 

ПЗ №8. Політичні 

ризики 

функціонування 

інституту 

президентства в 

Україні 

РН 1-4 

МК №2 

опитування, 

тестування за 

темою 

14 

Т.№10. Інституціональні 

ризики парламентаризму 

в Україні. Політичні 

ризики в системі 

діяльності Кабінету 

Міністрів України 

Л №10. 
Інституціональні 

ризики 

парламентаризму в 

Україні. Політичні 

ризики в системі 

діяльності 

Кабінету Міністрів 

України 

РН 1-4 
МК №2 

ПЗ №9. 
Інституціональні 

ризики 

парламентаризму в 

Україні. Політичні 

ризики в системі 

діяльності 

Кабінету Міністрів 

України 

РН 1-4 

МК №2, 

опитування, 

тестування за 

темою 
15 

16 Модульний контроль №2 (ПЗ №10) 
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6. Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Для ефективного опанування студентами навчальною дисципліною 

«Політичні ризики» надзвичайно важлива інтенсивна самостійна робота. Вона 

передбачає позааудіторне вивчення програмного навчального матеріалу: 

опрацювання текстів лекцій, підготовку до семінарських занять, виконання 

домашніх завдань, конспектування додаткової літератури, підготовку 

інформаційних повідомлень, рефератів, довідок тощо. Необхідне 

систематичне опрацювання різноманітних джерел інформації: текстів 

основоположних нормативно-правових документів, постанов, регламентів та 

інших актів, енциклопедій, словників, статистичних звітів, бюлетенів, 

навчальної літератури (підручників, навчальних та навчально-методичних 

посібників), наукових монографій та статей, науково-популярної літератури, 

поточних інформації з Інтернету тощо. 

Самостійна робота студента проводиться за такими напрямами: 
1. Підготовка до практичних занять: 

 вивчення лекційного матеріалу; 

 вивчення теми за підручниками і посібниками; 

 опрацювання рекомендованої монографічної літератури та 

періодики, передбаченої списком літератури; 

 опрацювання завдань до практичних занять. 
2. Опрацювання програмних питань, що не розглядаються на 

навчальних  заняттях і виносяться на самостійне опрацювання. 

3. Ведення конспекту. 

4. Підготовка до тестування за відповідними темами на практичних 

заняттях. 

5. Підготовка до написання модульних контрольних робіт. 
Контроль виконання студентами завдань самостійної роботи передбачає 

можливість проведення викладачем індивідуальних та групових консультацій, 

співбесід, колоквіумів тощо (залежно від видів самостійної роботи). 

7. Політика навчальної дисципліни 

Організація освітнього процесу 

Згідно графіку навчального процесу, за розкладом занять, який 

розміщено на офіційному сайті МНТУ. 

Правила відвідування занять 

Здобувачі вищої освіти мають відвідувати аудиторні заняття згідно з 

розкладом, без запізнень. Освітня діяльність та відвідування здобувачами 

вищої освіти занять регламентується «Правилами внутрішнього розпорядку 

для студентів МНТУ». 

Пропущені заняття відпрацьовуються в часи самостійної підготовки та 

у встановлені викладачем терміни. 

Відвідування лекційних занять є вільним, бали за присутність на лекціях 

не додаються. Лише за відвідування практичних занять студент не отримує 
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бали: рейтинг студента формує активна участь на практичних заняттях та 

підготовленість до них, а також виконання завдань, передбачених СРС. 

Правила поведінки на заняттях 

Норми етичної поведінки учасників академічної спільноти визначені у 

Кодексі академічної етики ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая». 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Після отримання коментарів від викладача з аргументацією щодо 

оцінки, здобувач вищої освіти має право в індивідуальному порядку задати всі 

питання, які його/її цікавлять стосовно результатів контрольних заходів 

оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти категорично не погоджуються з 

оцінкою, він/вона мають також навести аргументи щодо своєї позиції. 

Порядок подання апеляційних скарг на результати підсумкового 

контролю визначено у Положенні про рейтингову систему оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». 

Правила призначення заохочувальних та штрафних балів 
Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Бал Критерій Бал 

Участь у міжнародних, 

всеукраїнських або інших 

заходах (конкурсах) за 

тематикою навчальної 

дисципліни 

до 10 

балів 

Порушення термінів виконання 

усіх завдань, передбачених 

програмою (за кожну роботу) -2 бали 

Участь у роботі наукового гуртка 

кафедри за тематикою навчальної 

дисципліни 

до 5 

балів 

 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

Дотримання умов «Положення про академічну доброчесність здобувачів 

вищої освіти та науково-педагогічних працівників ЗВО «МНТУ» та Кодексу 

академічної етики. Наявність академічного плагіату в студентських 

індивідуальних науково-дослідних роботах є підставою для виставлення 

негативної оцінки. 

Списування студентами під час проведення модульної контрольної 

роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення 

негативної оцінки. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 

навчання 

Рейтингова система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти здійснюється відповідно до: 

 Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»; 

 умов і критеріїв, визначених у цьому силабусі. 




