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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

17 Електроніка та 

телекомунікації Нормативна 

  

 

  

Модулів – 2 Спеціальність: 172 

Телекомунікації та 

радіотехніка 

 Освітньо-професійна-

програма:  

Біотехнічні та медичні 

апарати і системи  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 6-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

11-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітній ступінь:  

магістр 

 

10 год.  

Практичні 

12 год.  

Лабораторні 

– год.  

Самостійна робота 

68 год.  

Індивідуальні завдання: – 

– год. 

Вид 

контролю: 

диф. залік 

Вид 

контролю:  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

         Мета: уявлення про зміст й основні поняття відносин на підприємстві 

(виробничих, соціально-трудових, фінансових тощо); навчити студентів 

використовувати методи планування і управління в процесі проектування та 

розробки пристроїв (систем), студент повинен уміти планувати дослідження, 

організовувати збирання, обробку й аналіз необхідної інформації про ринок, де 

планується реалізація розробленого пристрою (системи), конкурентів, про існуючі 

аналоги на ринку та їх преваги і недоліки тощо; робити узагальнення й висновки; 

розробляти пропозиції для прийняття управлінських рішень щодо доцільності 

виробництва нового виробу (пристрою, системи)..  

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів з даного курсу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- ключові терміни і поняття, що складають сутність менеджменту та  

маркетингу;  

- основні принципи та функції менеджменту там маркетингу;  про стилі 

керівництва, конфлікти в діяльності організації, процес прийняття рішень;  

- про споживчі та промислові ринки, мотивації та поведінку споживачів;  

систему маркетингової інформації та маркетингові дослідження, стратегії 

охоплення ринку та конкурентні стратегії, товарну політику, ціноутворення 

та комплекс маркетингових комунікацій 

уміти:  
− аналізувати ринок радіоелектронних пристроїв та систем;  

− виявляти можливості та загрози, що існують на ринку;   

− налагоджувати ефективну комунікацію у процесі управління;  

− приймати адекватні управлінські рішення стосовно елементів продуктово-

ринкової стратегії фірми. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

11-й семестр 

 

Модуль 1. Основи менеджменту  

Змістовий модуль 1. Сутність і значення менеджменту в суспільстві. 

Тема 1. Сутність, зміст менеджменту та управління. 

Тема 2. Види та методи менеджменту.* 

Змістовий модуль 2. Функції менеджменту та їх методичні основи.  

Тема 3. Планування проектів: його процес та етапи. 

Тема 4. Методологічні підходи до процесу стратегічного планування. 

Тема 5. Організація як об’єкт управління.* 



 

 

5 

 

Тема 6. Організаційна структура управління: її види та принципи побудови. 

Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту. Система матеріального 

стимулювання праці інженерів.* 

Тема 8. Особливості контролю проектів та його методи. Методи контролю за якістю 

проекту. Система стандартів ІS0. 

Змістовий модуль 3. Теорія й практика прийняття управлінських рішень 

Тема 9. Зміст і види управлінських рішень. 

Тема 10.Технологія процесу прийняття рішень. 

Тема 11.Методи обґрунтування управлінських рішень.* 

Модуль 2. Основи маркетингу 

Змістовий модуль 4.  Сутність маркетинґу та його сучасна концепція. 

Тема 12. Сутність маркетингу та його концепції. 

Тема 13. Види та функції маркетингу.* 

Тема 14. Комплекс маркетинґу та його основні елементи.* 

Змістовий модуль 5. Інформаційне забезпечення менеджменту та маркетинґу. 

Тема 15. Інформаційна система менеджменту та маркетинґу. Класифікація, 

характеристика та носії інформації. 

Тема 16.  Завдання і предмет маркетинґових досліджень. Види маркетинґових 

досліджень.* 

Тема 17. Структура, особливості отримання та обробки інформації у менеджменті та 

маркетинґу в Україні. 

Тема 18.  Міжнародні дослідження у менеджменті та маркетинґу в мережі Internet.* 

Змістовий модуль 6. Аналіз і оцінка привабливості українського ринку 

радіоелектроніки. 

Тема 19. Методика вибору цільового ринку та порядок його сегментації. 

Тема 20. Методи оцінки конкурентоспроможності фірми.* 

Тема 21. Забезпечення сервісу в маркетингу.* 

Тема 22. Товарна політика промислового маркетингу. Бенчмаркінґ. 
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Змістовий модуль 7. Правове забезпечення новітніх розробок в галузі 

радіоелектроніки. 

Тема 23. Патентно-правове забезпечення і патентна чистота нове розробки. 

Тема 24. Правове забезпечення товарних та марочних знаків в маркетингу.* 

Тема 25. Типи маркетинґу / форми міжнародного маркетингу. 

Примітка:  * – Питання для самостійного опрацювання 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

11-й семестр 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 . Основи менеджменту 

Змістовий модуль 1. Сутність і значення менеджменту в суспільстві 

Тема 1.  
10 2 2 

– – 3       

Тема 2.  – – 3       

Разом за змістовим 

модулем 1 

10 2 2 – – 6       

Змістовий модуль 2. Функції менеджменту та їх методичні основи 

Тема 3. 
3 

2 

 

2 

 

– – 
3 

      

Тема 4. – –       

Тема 5. 
9 

– – 
5 

      

Тема 6. – –       

Тема 7. 
2 

– – 
2 

      

Тема 8. – –       

Разом за змістовим 

модулем 2 
14 2 2 

– – 
10 

      

Змістовий модуль 3. Теорія й практика прийняття управлінських рішень 

Тема 9. 

8 - 2 

– – 

6 

      

Тема 10. – –       

Тема 11. – –       

Разом за змістовим 

модулем 3 
8 - 2 

– – 
6 

      

Модуль 2 . Основи маркетингу 

Змістовий модуль 4. Сутність маркетинґу та його сучасна концепція 

Тема 12.  12 2 2 – – 3       
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Тема 13.  – – 3       

Тема 14.  – – 2       

Разом за змістовим 

модулем 4 

12 2 2 – – 8       

Змістовий модуль 5. Інформаційне забезпечення менеджменту та маркетинґу 

Тема 15. 

14 - 2 

– – 3       

Тема 16. – – 3       

Тема 17. – – 3       

Тема 18. – – 3       

Разом за змістовим 

модулем 5 
14 - 2 

– – 
12 

      

Змістовий модуль 6. Аналіз і оцінка привабливості українського ринку 

радіоелектроніки 

Тема 19. 

16 2 2 

– – 4       

Тема 20. – – 2       

Тема 21. – – 3       

Тема 22.   3       

Разом за змістовим 

модулем 6 
16 2 2 

– – 
12 

      

Змістовий модуль 7. Правове забезпечення новітніх розробок в галузі біомедицині 

Тема 23. 

18 2 2 

– – 5       

Тема 24.   5       

Тема 25.   4       

Разом за змістовим 

модулем 7 
18 2 2 

– – 
14 

      

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 

Сутність і значення менеджменту в суспільстві. Функції 

менеджменту та їх методичні основи. 
2 

2 Теорія й практика прийняття управлінських рішень.  2 

3 Сутність маркетинґу та його сучасна концепція.  2 

4 Інформаційне забезпечення менеджменту та маркетингу 2 

5 Аналіз і оцінка привабливості українського ринку 

радіоелектроніки 
2 

6 Правове забезпечення новітніх розробок в галузі 

біомедицині 
2 

 Разом 12 

 



 

 

8 

 

 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Види та методи менеджменту. Організація як об’єкт 

управління. Мотивування як загальна функція 

менеджменту. Система матеріального стимулювання праці 

інженерів Методи обґрунтування управлінських рішень 

22 

4 Види та функції маркетингу. Комплекс маркетинґу та його 

основні елементи. Завдання і предмет маркетинґових 

досліджень. Види маркетинґових досліджень. Міжнародні 

дослідження у менеджменті та маркетинґу в мережі 

Internet. 

20 

5 Методи оцінки конкурентоспроможності фірми. 

Забезпечення сервісу в маркетингу 

12 

6 Правове забезпечення товарних та марочних знаків в 

маркетингу 
14 

 Разом  68 

 

7. Методи навчання 

Методика викладання та методи навчання: лекції – 1 год. на тиждень, 

практичні заняття – 2 год. на тиждень, читається один семестр. 

Діяльність студента: 

 слухання та конспектування лекційного матеріалу; 

 відвідування та активна робота студента на практичних заняттях; 

 участь у фронтальному опитувані на практичному занятті; 

 участь у поточному контролі; 

 самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.  

 

 
8. Методи контролю 

– поточний контроль протягом вивчення всього курсу; 

– підсумковий контроль по закінченню одинадцятого семестру – диф.залік. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

під час отримання заліку  

Вид 

занять 

модуль № 1 модуль  № 2  Підс. контр. Сума 

Т1 Т2 Т4 Т6 Т10 диф. залік 20 

Лекції 2 2 2 2 2 - 10 

Практичні 

заняття  

4 4 4 4 4 - 20 

Поточн. 

контр. 

10   10 10 10 10 - 50 

 

Усього 16 16 16 16 16 20 100 

   Т1 – Т12 – теми лекцій, практик. 

 

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни  

«Менеджмент та маркетинг в радіоелектроніці» 

 

Методика базується на тому, що за умови повного та успішного виконання 

навчального плану за конкретною дисципліною  протягом семестру, студент може 

отримати максимально можливу кількість балів.Nбmax=100. 

За пропозицією нині діючого університетського положення про оцінювання 

успішності студентів за 100-бальною системою передбачений наступний розподіл 

максимальних балів: 

– за відвідування лекційних занять – Nлmax = 10; 

– за екзамен – Nеmax = 20; 

– решта видів занять – Nрmax = 70. 

Третя позиція в цьому переліку розподіляється на всі види занять, що 

передбачені навчальним планом, тобто у найбільш загальному випадку: 

Nрmax = Nлбmax + Nпрmax 

Отримаємо максимальну кількість, що може бути одержана студентом за 

кожне заняття, а саме: 

 

            
де nл, nлб, nпр – кількість лекцій, лабораторних та практичних занять, 

передбачених навчальним планом на поточний семестр. 

  Принципи визначення конкретної кількості балів, що отримує студент за 

кожну конкретну контрольну точку 

Головним принципом визначення конкретної кількості балів, що отримує 

студент за кожну конкретну контрольну точку, є врахування рівня 

продемонстрованих студентом знань та навичок, оцінених за критеріями оцінки, 
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затвердженими розпорядженням по КрНУ від 12.11.2012р. та успішності і 

своєчасності виконання студентом навчального плану.  

Бал за відвідування лекційних занять враховується автоматично за 

кількістю фактично відвіданих студентом занять відповідно до відміток у журналі 

академічної групи та робочому журналі викладача. 

  Nлфакт = Nл · nлфакт, 

де nлфакт – кількість лекційних занять, фактично відвіданих студентом. 

Бал за практичне заняття нараховується наступним чином: 

 
де kя – коефіцієнт якості проведення практичного заняття. 

Означений коефіцієнт враховує рівень знань та навичок,продемонстрованих 

студентом під час практичного заняття (наприклад, відповідь у дошки) та 

виконання тестового завдання  

 
де Б = 2,3,4,5 – підсумкова кількість балів, виставлена викладачем студенту 

за практичне заняття. 

Отже, відпрацювань практичних занять не передбачається. Якщо студент 

пропустив практичне заняття без поважних причин, йому виставляється за це 

заняття бал Б = 0.  

Отже, виконання навчального процесу є обов’язковою умовою для 

одержання позитивного результату в цілому за семестр. 

Запропонований вище алгоритм оцінювання фактично визначив і принципи 

формування контрольних точок, а саме: 

1.  Поточний контроль містить в собі: 

–  бали за відвідування лекційних занять; 

–  бали, одержані за практичні заняття. 

Максимальна кількість балів, яку може одержати студент за всі складові 

поточного контролю складає: 

Nпотmax= Nлmax+ Nрmax = 10+70=80 

 

Підсумковий контроль знань у формі екзамену може забезпечити студенту 

максимальну кількість балів Nеmax = 20, але врахування цієї кількості 

пропонується здійснювати у наступний спосіб: 

 
де kя – коефіцієнт якості знань, виявлених на екзамені, який визначається 

наступним чином: 
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де Б = 3,4,5 – кількість балів, одержаних на екзамені (при Б = 2,  kя = 0);          

τ – коефіцієнт своєчасності виконання навчального плану, він визначається у 

наступний спосіб: τ =1 якщо екзамен складено с першої спроби за графіком сесії; 

τ = 0,9 якщо це результат першого перескладання;  τ = 0,8 якщо це результат 

другого перескладання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент 

та маркетинг у радіоелектроніці». – Кременчук: КрНУ, 2018.– 13 с. 
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