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1. Пояснювальна записка
1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації
та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного
виробництва.
Завдання: вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних
навичок управління підприємством у конкурентному середовищі, формування
вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського
потенціалу, забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційноінноваційної моделі розвитку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
студент повинен
знати: основні питання функціонування підприємства як суб’єкта
господарювання; характеристику ресурсного потенціалу, необхідного для
забезпечення життєдіяльності підприємства та показники його використання;
інноваційні процеси; економічний механізм управління підприємством;
економічні аспекти процесів розвитку та перетворень в діяльності підприємства.
вміти: здійснювати оцінку діяльності підприємства на основі вивчених
показників його виробничо-господарської діяльності; орієнтуватись у процесах
організації виробництва та його оновлення; набути навиків розрахунковоаналітичної роботи у ході обґрунтування прогнозних та планових показників
діяльності підприємства; формувати маркетингову стратегію та обирати
відповідну тактику її реалізації; здійснювати вибір організаційно-економічних та
організаційно-правових форм, які відповідають цілям підприємства у конкретних
умовах діяльності.
1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні
результати навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності
051 «Економіка» й освітньо-професійній програмі «Економіка підприємства»
підготовки бакалаврів.
Загальні компетентності:
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим до
засвоєння та застосування набутих знань
ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і
письмово
ЗК9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних
технологій
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ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2 (Курсова робота)
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим до
засвоєння та застосування набутих знань
ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і
письмово
ЗК9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних
технологій
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1
ФК 1. Здатність до економічного мислення на основі знань про економічну
систему.
ФК 2. Здатність до використання економічних знань щодо функціонування
та управління розвитком суб’єктів господарювання
ФК 4. Здатність до системного управління організацією, організації
маркетингової, інноваційної діяльності підприємства
ФК 5. Здатність до управління фінансовими ресурсами на різнихрівнях
господарювання
ФК 7. Здатність використовувати економіко-математичний інструментарій
для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та
оптимізаційних завдань в сфері економіки
ФК 8. Здатність до здійснення підприємницької діяльності
ФК 9. Здатність до регулювання відносин у соціально-трудовій сфері
ФК 10. Здатність застосовувати отриманні знання та набуті навички в
практичній діяльності
ФК 11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та
постійно підвищувати свою професійну підготовку ПРН 1. Демонструвати базові
теоретичні знання та розуміння економічних категорій, законів, причиннонаслідкових зв’язків між процесами та явищами на різних рівнях економічних
систем
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2 (Курсова робота)
ФК 1. Здатність до економічного мислення на основі знань про економічну
систему
ФК 2. Здатність до використання економічних знань щодо функціонування
та управління розвитком суб’єктів господарювання
ФК 3. Здатність до організації наукових, соціологічних досліджень,
статистичних спостережень та аналізу інформації про соціально-економічні
явища і процеси
ФК 4. Здатність до системного управління організацією, організації
маркетингової, інноваційної діяльності підприємства
ФК 5. Здатність до управління фінансовими ресурсами на різних рівнях
господарювання
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ФК 6. Здатність до опрацювання і використання облікової інформації в
управлінні та оціночній діяльності
ФК 7. Здатність використовувати економіко-математичний інструментарій
для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та
оптимізаційних завдань в сфері економіки
ФК10. Здатність застосовувати отриманні знання та набуті навички в
практичній діяльності
ФК 11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та
постійно підвищувати свою професійну підготовку
Програмні результати навчання:
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1
ПРН 2. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у
сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового
позиціонування
ПРН 3. Розробляти перспективні і поточні плани діяльності підприємства,
стратегію підприємства та контролювати їх виконання
ПРН 9. Володіти та застосовувати знання з організації та нормування праці
в діяльності підприємства та регулювати відносини у соціально-трудовій сфері
ПРН 10. Аналізувати стан зовнішнього економічного середовища
підприємств, моделювати напрями розвитку, створювати власний бізнес та
ефективно здійснювати підприємницьку діяльність
ПРН 11. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів
математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних
методів у обраній професії
ПРН 16. Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти
самостійність і відповідальність у роботі, використовувати в роботі етичних
принципів
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2 (Курсова робота)
ПРН 1. Демонструвати базові теоретичні знання та розуміння економічних
категорій, законів, причинно-наслідкових зв’язків між процесами та явищами на
різних рівнях економічних систем
ПРН 2. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у
сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового
позиціонування
ПРН 3. Розробляти перспективні і поточні плани діяльності підприємства,
стратегію підприємства та контролювати їх виконання
ПРН 4. Раціонально розміщувати та організовувати виробництво,
обґрунтовувати вибір проектних рішень
ПРН 5. Аналізувати стан та ефективність використання ресурсів
підприємства, результативність діяльності підприємства та обґрунтовувати
господарські рішення з різним ступенем невизначеності та ризику
ПРН 6. Організовувати маркетингову діяльність на підприємстві,
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розробляти товарну, цінову, збутову, комунікаційну політику
ПРН 8. Економічно обґрунтовувати напрями інвестиційно-інноваційної
діяльності підприємства та приймати управлінські рішення
ПРН 9. Володіти та застосовувати знання з організації та нормування праці
в діяльності підприємства та регулювати відносини у соціально-трудовій сфері
ПРН 10. Аналізувати стан зовнішнього економічного середовища
підприємств, моделювати напрями розвитку, створювати власний бізнес та
ефективно здійснювати підприємницьку діяльність
ПРН 11. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів
математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних
методів у обраній професії
ПРН 13. Застосовувати прикладні системи оброблення економічних даних
та систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних
комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та
розв’язування завдань фахового спрямування
ПРН 14. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням
обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм
управління підприємством
ПРН 16. Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти
самостійність і відповідальність у роботі, використовувати в роботі етичних
принципів.
1.3 Міждисциплінарні зв’язки
Попередні: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка»,
«Регіональна економіка», «Вища математика».
Наступні: «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»,
«Економіка та організація інноваційної діяльності», «Бюджетування і контролінг»
та ін.
1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЕКТС
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у першому та другому
семестрах – денна форма навчання; на третьому курсі у п’ятому та шостому
семестрах – заочна форма навчання. Кількість кредитів: денна форма –10, годин –
300; заочна форма – 13, годин – 390; Курсова робота: кількість кредитів – 3, годин
– 90.
Аудиторні заняття, годин
денна
заочна
Курсова робота (денна, заочна)
Самостійна робота, годин

Всього
лекції
практичні
126
68
58
36
18
18
Денна – 90
Заочна – 90
Денна – 174
Заочна – 354
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2. Зміст навчальної дисципліни

1

Назва змістового модуля,
назва теми лекції та її короткий зміст

Кількість годин
Денна / заочна

№ лекції
Денна / заочна

2.1 Програма змістовних модулів:

2
3
МОДУЛЬ 1. ПІДПРИЄМСТВО ТА ЧИННИКИ ЙОГО ВИРОБНИЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання
2/Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва
1/1
Поняття підприємства. Місія, цілі та напрямки діяльності підприємства.
Теорії підприємств та їх характеристика. Характеристика сучасної і майбутньої
моделі управління підприємствами. Загальні принципи та етика господарювання.
Сутність підприємництва та його роль в економіці країни. Принципи
здійснення, види, типи та форми підприємницької діяльності. Типологія
підприємництва. Характеристика основних типів підприємницької діяльності.
Форми співробітництва партнерів у бізнесі. Підприємницькі договори та їх
характеристика. Форми міжнародної підприємницької діяльності.
4/1
Тема 2. Види і організаційно-правові форми підприємств
2-3/1
Нормативно-правова база функціонування підприємств і організацій.
Статут підприємства.
Сутність і призначення поділу підприємств на види. Характеристика
організаційно-правових форм підприємств. Класифікація підприємств за видами
економічної діяльності та розмірами. Типологія промислових підприємств за
ознаками техніко-економічної структури. Класифікація підприємств за
просторово-структурними ознаками.
Сучасні форми організації бізнесу та взаємодії його учасників. Об’єднання
підприємств (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, фінансово-промислові
групи, холдинги тощо).
2/Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства
4/1
Поняття ринкової системи, її структура та функції. Сутнісна
характеристика
зовнішнього
середовища
підприємства.
Елементи
мікросередовища та їх вплив на діяльність підприємства. Класифікація та
характеристика основних компонентів макросередовища.
2/Тема 4. Організація операційної діяльності
5/1
Виробничий процес на підприємстві: сутність, структура та принципи
організації. Організаційні типи виробництва та їх сутнісна характеристика.
Методи організації виробництва, їх ключові ознаки та ефективність застосування.
Основні форми організації виробництва, необхідність їх застосування та
характеристика.
8/2
Тема 5. Продукція промислового підприємства
6-9/2
Поняття продукції підприємства, класифікація за ступенем готовності.
Програма діяльності підприємства та підходи до її розробки. Натуральні (обсяги
виробництва, товарообігу тощо) та вартісні (товарна, валова, реалізована, чиста,
умовно-чиста продукція тощо) показники виробничої програми та їх
взаємозв'язок.
Ресурсне обґрунтування програми діяльності підприємства. Формування
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виробничої потужності підприємства та методичні принципи її розрахунку.
Напрями покращення використання виробничої потужності підприємства.
Сутнісна характеристика якості продукції. Система показників якості.
Методи оцінки якості продукції. Напрями забезпечення якості. Стандартизація і
сертифікація продукції підприємства.
Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства
6/2
Тема 6. Основний капітал
10-12/ Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів. Матеріальні активи.
2-3
Основні і оборотні виробничі фонди.
Економічна сутність та класифікація основних фондів. Види вартісної оцінки
основних фондів. Знос основних фондів: види, показники і способи усунення.
Амортизація основних фондів та методи її нарахування. Відтворення основних
фондів: сутність, види та напрямки. Показники стану та руху основних фондів.
Показники оцінки використання основних фондів. Шляхи підвищення
ефективності використання основних фондів підприємства.
4/1
Тема 7. Оборотний капітал
13-14/
Оборотний капітал підприємства: сутність та функціонально-елементний
3
склад. Нормовані та ненормовані оборотні кошти. Методи нормування оборотних
коштів. Нормативи оборотних коштів. Кругообіг оборотних коштів. Джерела
формування обігових коштів. Показники ефективності використання оборотних
коштів. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.
4/Тема 8. Інтелектуальний капітал
15-16/
Сутність інтелектуальної власності. Об'єкти інтелектуальної власності: їх
3
види та специфічні особливості використання. Нематеріальні ресурси
підприємства: поняття, характерні риси, елементний склад. Поняття й види
нематеріальних активів підприємства (об’єкти інтелектуальної та промислової
власності. Вартісна оцінка, терміни використання і амортизація нематеріальних
активів. Поняття, охорона та реалізація права власності на нематеріальні активи
підприємства.
6/2
Тема 9. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці
17-19/
Сутнісна характеристика персоналу та його категорій (керівників,
4
спеціалістів, службовців, робітників). Поділ персоналу за професіями і
кваліфікацією. Структура персоналу. Система показників для оцінки чисельності,
стану і руху робочої сили на підприємстві. Розрахунок планової чисельності
робітників на підприємстві. Обґрунтування планової чисельності інших груп
персоналу. Кадрова політика підприємства: елементи та напрями розробки.
Продуктивність праці персоналу: сутність і методи вимірювання.
Характеристика показників виробітку і трудомісткості. Чинники зростання
продуктивності праці. Методи планування продуктивності праці.
Сутність мотивації праці, її елементи, види і методи. Заробітна плата:
сутність, функції і види. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці.
Регулювання оплати праці. Генеральна тарифна угода й колективний договір.
Тарифна система. Форми й системи оплати праці. Організація преміювання
персоналу підприємства. Сучасні системи оплати праці.
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МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПІДПРИЄМСТВА
Змістовий модуль 3. Витрати, результати та ефективність виробництва
6/2
Тема 10. Витрати на виробництво і реалізацію продукції
20-22/
Загальна характеристика витрат на виробництво і реалізацію продукції.
5
Поняття собівартості продукції. Класифікація витрат на виробництво. Порядок
віднесення поточних витрат виробництва на собівартість продукції (послуг).
Кошторис витрат на виробництво. Калькулювання витрат. Об’єкти
калькулювання і калькуляційні одиниці. Типова номенклатура калькуляційних
статей витрат. Підходи до регулювання поточних витрат на підприємствах.
Чинники зниження поточних витрат. Управління витратами на підприємстві.
4/1
Тема 11. Ціни і ціноутворення
23-24/
Сутність ціни, її функції. Класифікація та види цін. Елементний склад ціни
6
у різних сферах економіки. Методи ціноутворення на продукцію підприємства.
Регулювання цін. Цінова політика підприємства: сутність, принципи та
особливості формування.
Оподаткування
результатів
діяльності
підприємства.
Система
оподаткування: принципи оподаткування, податки та збори. Загальнодержавні та
місцеві податки та збори, прямі та непрямі податки та збори.
2/1
Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
25/6
Сутнісна характеристика доходів підприємства та джерел їх утворення.
Сутність
фінансово-економічного
результату діяльності
підприємства.
Класифікація фінансових результатів. Порядок утворення чистого прибутку
підприємства згідно з чинним законодавством. Джерела формування та структура
використання прибутку підприємства. Система показників рентабельності та
методика їх визначення. Фінансовий стан підприємства та показники його оцінки
2/1
Тема 13. Інтегральна ефективність виробничої (операційної) діяльності
підприємства
26/7
Ефективність як економічна категорія. Ефективність господарської
діяльності підприємства (економічна і соціальна; локальна, галузева та
народногосподарська; абсолютна і порівняльна та ін.). Система показників
ефективності виробництва: праці, капіталу тощо. Чинники зростання
ефективності виробництва.
Змістовий модуль 4. Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства
4/3
Тема 14. Інвестиційні ресурси та ефективність їх використання
27-28/
Сутнісна характеристика інвестицій, їх класифікація і структура. Основні
7-8
поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти. Показники ефективності
капітальних вкладень. Підходи до визначення ефективності виробничих
інвестицій (оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій
(капіталовкладень) простими та складними методами, з урахуванням фактора
часу). Визначення необхідного обсягу та джерел формування виробничих
інвестицій. Інвестиційний портфель підприємства: формування та оптимізація.
Оцінка ефективності фінансових інвестицій. Регулювання та ефективність
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залучення іноземних інвестицій в Україну.
2/1
Тема 15. Інноваційні процеси та їх вплив на результати діяльності
підприємства
29/9
Поняття та загальна характеристика інноваційних процесів. Класифікація
інноваційних процесів за різними ознаками. Науково-технічний прогрес, його
форми та напрями прояву. Загальна характеристика, об'єкти, напрями і тенденції
розвитку організаційного прогресу. Визначення ефективності та економічного
ефекту від використання нововведень. Особливості оцінки організаційних
нововведень.
МОДУЛЬ 3. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА
АСПЕКТИ ЙОГО РОЗВИТКУ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ
Змістовий модуль 5. Економічний механізм управління підприємством
2/Тема 16. Структура та управління підприємством
30/9
Структура підприємства: її види та чинники впливу. Поняття та об'єктивна
необхідність управління суб'єктами господарювання. Система управління:
сутність, принципи та функції. Змістова характеристика методів управління
діяльністю підприємства та організаційні форми їх реалізації. Принципи та етапи
формування організаційної структури управління підприємством. Характеристика
організаційних структур управління. Вищі органи державного управління
підприємствами та організаціями.
2/Тема 17. Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства
31/9
Предмет, мета і об’єкти прогнозування. Методи прогнозування
(евристичні, фактографічні, якісні й кількісні). Сутність планування. Методи
планування на підприємстві. Система планів підприємства. Стратегічне
планування на підприємстві і формування стратегії розвитку. Тактичне й
оперативне планування діяльності підприємства Основні показники тактичних
планів, їх класифікація і призначення. Бізнес-планування: сутність і призначення.
Структура бізнес-плану. Зміст окремих розділів бізнес-плану.
Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання та
його форми (державні замовлення, субсидії, кредити та ін.).
Змістовий модуль 6. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства
2/Тема 18. Економічна безпека підприємства
32/9
Сутність економічної безпеки підприємства та характеристика її видів за
типами суб'єктів, сферами життєдіяльності та конкретними предметами. Зовнішні
та внутрішні фактори, що можуть призвести до кризового стану підприємства.
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства та збитків від її зниження.
Поняття економічної кризи підприємства, її види, основні причини й
наслідки. Шляхи виходу з кризового стану. Основні напрями забезпечення
економічної безпеки підприємства.
2/Тема 19. Реструктуризація і санація підприємств
33/9
Сутність трансформації, її види і напрями. Форми трансформації
діяльності підприємства та їх характеристика. Необхідність і сутність
реструктуризації підприємств в умовах структурної перебудови економіки.
Характеристика процесу реструктуризації підприємств. Завдання, види і форми
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реструктуризації. Ефективність реструктуризації суб'єктів господарювання.
Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання. Бізнес-план
фінансового оздоровлення підприємства та його типові підрозділи. Технікоекономічне обґрунтування санації підприємства. Економічна ефективність
здійснення санаційних програм розвитку підприємств та організацій.
2/Тема 20. Банкрутство та ліквідація підприємств
34/9
Поняття банкрутства підприємства, його причини й симптоми.
Класифікація чинників, що сприяють банкрутству фірми. Етапи та процедура
порушення справи про банкрутство. Методичні основи визначений імовірності
банкрутства суб'єкта господарювання. Економічні аспекти проголошення
підприємства банкрутом.
Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта
господарювання. Складання ліквідаційного балансу. Форми ліквідації
підприємств-банкрутів. Наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств.
Усього годин 68/18

2.2 Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва
Тема 2. Види і організаційно-правові форми підприємств
Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання
підприємства
Тема 4. Організація операційної діяльності
3-4
Тема 5. Продукція промислового підприємства
5-8
Тема 6. Основний капітал
9
Тема 7. Оборотний капітал
10
Тема 8. Інтелектуальний капітал
11-14 Тема 9. Персонал підприємства, продуктивність і оплата
праці
Всього за семестр
15-17 Тема 10. Витрати на виробництво і реалізацію продукції
18-19 Тема 11. Ціни і ціноутворення
20
Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності
підприємства
21
Тема 13. Інтегральна ефективність виробничої діяльності
підприємства
22-23 Тема 14. Інвестиційні ресурси та ефективність їх
1
1
2

Кількість
годин
денна
заочна
форма
форма
навчання навчання
1
1
2
4
8
2
2
8

2
3
1
1
3

28
6
4
2

10
2
1
1

2

1

4

2
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№
з/п

Назва теми

використання
24-25 Тема 15. Інноваційні процеси та їх вплив на результати
діяльності підприємства
Тема 16. Структура та управління підприємством
26
Тема 17. Прогнозування, планування і регулювання
діяльності підприємства
27
Тема 18. Економічна безпека підприємства
28
Тема 19. Реструктуризація і санація підприємств
29
Тема 20. Банкрутство та ліквідація підприємств
Всього за семестр
Разом

Кількість
годин
денна
заочна
форма
форма
навчання навчання
4

-

2

-

2
2
2
30
58

1
8
18

2.3 Зміст самостійної роботи

№

Назва самостійної роботи

1

2

1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Опрацювання теоретичного (лекційного) матеріалу: вивчення
конспекту та зіставлення з підручником, самоперевірка за
питаннями до розділів тощо
Підготовка до практичних занять
Опрацювання окремих тем навчальної програми, які не
виносяться на лекції
Виконання індивідуальних завдань
Основні фонди підприємства
Мотивація та оплата праці
Витрати підприємства та собівартість продукції
Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства
Всього СРС
Виконання курсової роботи
Розділ 1. Теоретичний
Розділ 2. Аналітичний
Розділ 3. Проектний
Підготовка до захисту роботи
Разом з дисципліни

Кількість годин за
змістовими
модулями для форм
навчання
денної
заочної
3

4

34

34

29

29

24

115

117
20

176
45

20

45

20

45

27

41

174
90

354
90

20
20
20
30
264

20
20
20
30
442
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3. Критерії оцінювання результатів навчання
Види контролю: поточний, підсумковий (диф. залік, іспит).
Нарахування балів за виконання змістовного модулю
Форма навчання
денна
заочна
Вид роботи, що підлягає
Кільк.
Сумарні
Кільк.
Сумарні
контролю
робіт,
бали
робіт,
бали
min max
одини
одини
min max
min
max
ць
ць
Семестр 3
Семестр 4
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1-5
Змістовий модуль 1-2
Робота на практичних заняттях
1
2
14
15
30
5
5
10
Опрацювання тем, не винесених
–
–
–
–
–
4
10
20
на лекції
Виконання індивідуальних
10
15
2
20
30
2
20
30
завдань
Проміжна сума
–
–
–
35
60
35
60
Модульний контроль (колоквіум) 10
15
2
20
30
1
20
30
Контроль результатів
5
10
1
5
10
5
10
дистанційного модуля
Оцінка за модуль 1
–
–
–
60
100
60
100
Оцінка за заліковий кредит
60…100
60…100
Оцінні
бали

Семестр 4
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 6-13
Змістовий модуль 3-6.
Робота на практичних заняттях
1
2
15
15
30
Опрацювання тем, не винесених
5
10
1
5
10
на лекції
Виконання індивідуальних
10
15
2
20
30
завдань
Проміжна сума
–
–
–
40
70
Модульний контроль (колоквіум) 10
15
2
20
30
Оцінка за модуль 2
–
–
–
60
100
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 14-16
Курсова робота
Теоретичний розділ
10
15
–
10
15
Аналітичний розділ
10
15
–
10
15
Проектний розділ
10
20
–
10
20
Захист курсової роботи
30
50
–
30
50
–
–
–
Оцінка за КР
60
100

Семестр 5

4

4

8

3

16

32

2

20

30

2
-

40
20
60

70
30
100

–
–
–
–
–

10
10
10
30
60

15
15
20
50
100
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