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Опис освітньої компоненти 

 
Атестація випускників здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Постанови КМУ «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій», Статуту ЗУНУ, Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти та роботу атестаційної комісії в ЗУНУ. Атестація випускників проводиться в 
Університеті за акредитованими спеціальностями та завершується видачею документів 
встановленого зразка про ступінь освіти та здобуту кваліфікацію. Положення про атестацію визначає 
порядок атестації здобувачів вищої освіти, формування та організації роботи атестаційної комісії у 
ЗУНУ.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалаврів – це встановлення фактичної відповідності 
рівня їх освітньо-професійної та практичної підготовки, набутих компетентностей вимогам освітньо-
професійної програми «Митна та податкова справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування. Формою державної атестації фахівців освітньо-професійної програми «Митна та 
податкова справа» є атестаційний екзамен з нормативних освітніх компонент: «Бюджетна система», 
«Податкова система», «Митна справа», «Фінансовий менеджмент». Атестаційний екзамен є засобом 
об’єктивного контролю якості вищої освіти, ґрунтовної підготовки студентів, рівень якої 
встановлюється опосередковано за допомогою різних за складністю завдань. Він проводиться на 
завершальному етапі навчання бакалавра, містить комплекс завдань теоретичного та практичного 
характеру. 

Атестаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку студентів, приймає 
рішення щодо присудження випускникам відповідного ступеня вищої освіти, видачу державного 
документа про освіту (звичайного зразка чи з відзнакою). Контроль за формуванням та організацією 
роботи атестаційної комісії здійснює ректор, а форми та терміни проведення атестації здобувачів 
вищої освіти визначаються робочим навчальним планом і графіком навчального процесу. 

 
Форма проведення 

 
Питання, винесені на атестаційний екзамен, охоплюють матеріал для фахової підготовки і 

відповідають ОПП «Митна та податкова справа». Усього на атестаційний екзамен пропонується по 
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30 білетів (в кожному – 1 теоретичне питання, 20 тестів, 2 завдання практичного характеру), в яких 
питання забезпечують можливість об'єктивно оцінити готовність випускників університету до 
професійної діяльності за спеціальністю. Атестаційний екзамен проводиться в усній формі. 

 
Політика оцінювання 

 
Оцінювання рівня якості підготовки здобувача та здобутої ним вищої освіти 

здійснюють члени екзаменаційної комісії на основі принципів об’єктивності, 
індивідуальності, комплексності, етичності, диференційованого та компетентнісного 
підходу, за критеріями оцінювання набутих загальних і професійних компетентностей і 
шкалою оцінювання, застосовуючи форми і методи діагностики. Об’єктом оцінювання є 
сукупність знань, умінь і навичок, набутих компетентностей. У процесі визначення оцінки 
враховується ряд важливих показників: чіткість формулювань; структура і логіка 
вибудовування відповіді; оригінальність вирішення проблем, якість і глибина володіння 
теоретичним матеріалом; наявність критичного аналізу та здатність до наукової полеміки; 
рівень обґрунтованості пропозицій для вирішення управлінських проблем; змістовність 
повідомлення; правильність та чіткість відповідей на запитання. 

Максимальна кількість балів за єдиний (комплексний) білет становить 100 балів, 
де: 

Комплексне теоретичне 
питання 

Тестові завдання Завдання практичного 
характеру 

Разом 

20% 40% 40% 100% 

1 питання – 20 балів, макс. 
20 балів 

20 тестів по 2 бали за 
тест, макс. 40 балів 

2 завдання – кожне по 
20 балів, макс. 40 балів 

100 

 
Критерії оцінювання знань студентів на атестаційному екзамені та їх відповідність 

шкалі оцінювання наведені у таблиці. 
Оцінювання 

 
Підсумкові оцінки 

Критерії оцінювання знань 
За шкалою ECTS 

За національною 
шкалою 

Бали 

1 2 3 4 

А 
«Відмінно» 

Відмінно 90-100 

Випускник виявив всебічні, систематичні та глибокі знання 
навчального матеріалу дисципліни, передбаченого 
програмою; засвоїв основну та додаткову літературу, 
рекомендовану програмою; проявив творчі здібності в 
розумінні, логічному, стислому та ясному трактуванні 
навчального матеріалу; засвоїв взаємозв’язок основних 
понять дисциплін, їх значення для подальшої професійної 
діяльності. 

В 
«Дуже добре» 

Добре 

85-89 

Випускник виявив систематичні та глибокі знання навчального 
матеріалу дисциплін вище середнього рівня; 
продемонстрував уміння вільно виконувати завдання, 
передбачені програмою; засвоїв літературу, рекомендовану 
програмою; засвоїв взаємозв’язок основних понять 
дисциплін, їх значення для подальшої професійної діяльності. 

С 
«Добре» 

75-84 

Випускник виявив загалом добрі знання навчального 
матеріалу дисципліни при виконанні передбачених 
програмою завдань, але припустив низку помітних помилок; 
засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою; 
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показав систематичний характер знань з дисциплін; здатний 
до самостійного використання та поповнення надбаних знань 
у процесі подальшої навчальної роботи та професійної 
діяльності. 

D 
«Задовільно» 

Задовільно 

65-74 

Випускник виявив знання навчального матеріалу дисциплін у 
обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої 
професійної діяльності; справився з виконанням завдань, 
передбачених програмою; ознайомився з основною 
літературою, рекомендованою програмою; припустив значну 
кількість помилок або недоліків у відповідях на запитання при 
співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, 
принципові, які може усунути самостійно. 

E 
«Достатньо» 

60–64 

випускник виявив знання основного навчального матеріалу 
дисциплін в мінімальному обсязі, необхідному для 
подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; 
в основному виконував завдання, передбачені програмою; 
ознайомився з основною літературою, рекомендованою 
програмою; припустив помилки у відповідях на запитання при 
співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, які 
може усунути лише під керівництвом та за допомогою 
викладача. 

FХ 
«Незадовільно» 

Незадовільно 

35-59 
Випускник має значні прогалини в знаннях основного 
навчального матеріалу дисциплін; допускав принципові 
помилки при виконанні передбачених програмою завдань. 

F 
«Незадовільно» 

1-34 

Випускник не мав знань зі значної частини навчального 
матеріалу; допускав принципові помилки при виконанні 
більшості передбачених програмою завдань; не спроможний 
самостійно засвоїти програмний матеріал. 
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