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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 

16 Хімічна та 

біоінженерія Нормативна 

  

 

  

Модулів – 3 

Спеціальність: 163 

Біомедична  інженерія 

 Освітньо-професійна-

програма:  

Біомедична інженерія  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

10-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітній ступінь:  

магістр 

 

14 год.  

Практичні 

46 год.  

Лабораторні 

– год.  

Самостійна робота 

134 год.  

Індивідуальні завдання: – 

КРФ– год. 

Вид 

контролю: 

КРФ, диф. 

залік 

Вид 

контролю:  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

         Мета: засвоєння сукупності економіко-організаційних знань, умінь, 

необхідних для спеціаліста під час практичної діяльності на підприємстві будь-

якої форми власності. В процесі навчання здійснюється підготовка студентів до 

самостійного прийняття рішень, які пов'язані з безпосередньою діяльністю 

підприємства, в результаті оволодіння ними всією сукупністю економічної 

інформації.  

Завдання: надати знання про організацію сучасного виробництва, вівчити 

та засвоїти основні методи, необхідні для успішного управління виробництвом, а 

також набути навички з адаптації і впровадження бізнес-проектів у господарську 

діяльність підприємства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- основні методи виконання економічних і фінансових розрахунків;структуру 

витрат на виробництво продукції, 

-  у тому числі на різних етапах життєвого циклу виробу(розробка, освоєння, 

реалізація); 

- методи ціноутворення в умовах ринку, методику розрахунку ціни кінцевої 

продукції(приладу, системи тощо)особливості системи оподаткування 

доходів і прибутків громадян та суб'єктів підприємницької діяльності;  

- методи техніко-економічного обґрунтування новітніх процесів та розробок. 

уміти:  
- визначати конкурентоспроможність новітніх електронних технологій, 

виявити шляхи покращення якості та модернізації вже існуючих;  

- застосовувати вивчені методи при проведені техніко-економічного аналізу 

для забезпечення функціональності приладів (систем) різного призначення;  

- оцінювати результативність техніко-економічних і господарських рішень 

тобто визначити ефективність капіталовкладень в проект; 

- розраховувати показники для організації виробництва; визначати 

ефективність використання розроблених приладів і систем; 

-  розраховувати період окупності новітніх проектів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

11-й семестр 

 

Модуль 1. Завдання і методи техніко-економічного аналізу інженерних 

рішень 

Змістовий модуль 1. Техніко-економічний аналіз інженерних рішень. 

Тема 1. Завдання техніко-економічного аналізу.* 

Тема 2. Методи техніко-економічного аналізу. 
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Змістовий модуль 2. Техніко-економічне обґрунтування розробки 

(вдосконалення) виробу на основі функціонально-вартісного аналізу (ФВА).  

Тема 3. ФВА: його сутність та необхідність проведення.* 

Тема 4. Методика проведення функціонального аналізу. 

Тема 5. Методика проведення вартісного аналізу.* 

Модуль 2. Інженерні методи розрахунків собівартості нової техніки 

Змістовий модуль 3. Собівартість продукції. 

Тема 6. Обґрунтування собівартості приладів, що проектуються.* 

Тема 7. Кошторис витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

(НДДКР). 

Змістовий модуль 4. Особливості ціноутворення на нову техніку. Визначення 

рівня беззбитковості. 

Тема 8.  Обґрунтування методології визначення цін на нову техніку. 

Тема 9. Обґрунтування мінімально-ефективного (беззбиткового) рівня 

виробництва. Точка беззбитковості.* 

Змістовий модуль 5. Обґрунтування ефективності інженерних рішень. 

Тема 10. Методики визначення ефективності. 

Тема 11. Розрахунок економічної собівартості проекту. 

Тема 12. Страхування як метод захисту інвестицій.* 

Тема 13. Економічна ефективність інженерних рішень.* 

Змістовий модуль 6. Якість та конкурентоспроможність нового виробу. 

Тема 14. Оцінка рівня якості виробу.* 

Тема 15. Оцінка конкурентоспроможності нового виробу. 

Тема 16. Страхування електронних пристроїв як один із методів забезпечення 

конкурентоспроможності продукції.* 

 Модуль 3. Основи оптимізації інженерних рішень. 

Змістовий модуль 7.  Оптимізація інженерних рішень: методи та критерії. 

Тема 17. Сутність оптимізації та її методи. 
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Тема 18. Оптимізація інженерних рішень на етапі проектування біомедичних 

апаратів.* 

Тема 19. Оптимізація інженерних рішень на етапі підготовки виробництва 

біомедичних апаратів.* 

Тема 20. Оптимізація інженерних рішень на етапі виробництва біомедичних 

апаратів. 

Тема 21. Оцінка радіоелектронних засобів за узагальненим критерієм.* 

Змістовий модуль 8.  Бізнес-план як інструмент обґрунтування та та формалізації 

проектних рішень. 

Тема 22. Оптимальна методика та порядок розробки бізнес-плану. Курсова 

робота: написання , оформлення, захист. * 

Примітка:  * – Питання для самостійного опрацювання 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

10-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 . Завдання і методи техніко-економічного аналізу інженерних рішень 

Змістовий модуль 1. Техніко-економічний аналіз інженерних рішень 

Тема 1.  
22 2 4 

– – 8       

Тема 2.  – – 8       

Разом за змістовим 

модулем 1 

22 2 4 – – 16       

Змістовий модуль 2. Техніко-економічне обґрунтування розробки (вдосконалення) 

виробу на основі функціонально-вартісного аналізу (ФВА) 

Тема 3. 

18 2 

2 – – 
5 

      

Тема 4. 2 – –       

Тема 5. 2 – – 5       

Разом за змістовим 

модулем 2 
18 2 6 

– – 
10 

      

Модуль 2. Інженерні методи розрахунків собівартості нової техніки 
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Змістовий модуль 3. Собівартість продукції 

Тема 6. 
10 2 2 

– – 
6 

      

Тема 7. – –       

Разом за змістовим 

модулем 3 
10 2 2 

– – 
6 

      

Змістовий модуль 4. Особливості ціноутворення на нову техніку. Визначення 

рівня беззбитковості 

Тема 8.  
20 2 2 

– – 8       

Тема 9.  – – 8       

Разом за змістовим 

модулем 4 

20 2 2 – – 16       

Змістовий модуль 5. Обґрунтування ефективності інженерних рішень 

Тема 10. 

28 2 

4 
– – 5       

Тема 11. – – 5       

Тема 12. 
2 

– – 5       

Тема 13. – – 5       

Разом за змістовим 

модулем 5 
28 2 6 

– – 
20 

      

Змістовий модуль 6. Якість та конкурентоспроможність нового виробу 

Тема 14. 

17 - 2 

– – 5       

Тема 15. – – 5       

Тема 16. – – 5       

Разом за змістовим 

модулем 6 
17 - 2 

– – 
15 

      

Модуль 3. Основи оптимізації інженерних рішень. 

Змістовий модуль 7. Оптимізація інженерних рішень: методи та критерії 

Тема 17. 

39 2 

4 
– – 7       

Тема 18. – – 7       

Тема 19. 

2 

– – 7       

Тема 20. – – 5       

Тема 21. – – 5       

Разом за змістовим 

модулем 7 
39 2 6 

– – 
31 

      

Змістовий модуль 8. Бізнес-план як інструмент обґрунтування та та формалізації 

проектних рішень 

Тема 22. 26 2 4   20       

             

Разом за змістовим 

модулем 8 
26 2 4 

– – 
20 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Техніко-економічний аналіз інженерних рішень 4 

2 Техніко-економічне обґрунтування розробки 

(вдосконалення) виробу на основі функціонально-

вартісного аналізу (ФВА). 

6 

3 Собівартість продукції. 2 

4 Особливості ціноутворення на нову техніку. Визначення 

рівня беззбитковості 

2 

5 Обґрунтування ефективності інженерних рішень 6 

6 Якість та конкурентоспроможність нового виробу. 2 

7 Оптимізація інженерних рішень: методи та критерії 6 

8 Бізнес-план як інструмент обґрунтування та та 

формалізації проектних рішень. Курсова  робота: 

написання, оформлення, захист. 

4 

 Разом 22 

 

 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Завдання техніко-економічного аналізу. 16 

2 ФВА: його сутність та необхідність проведення. 

Методика проведення вартісного аналізу 

10 

3 Обґрунтування собівартості приладів, що проектуються 6 

4 Обґрунтування мінімально-ефективного (беззбиткового) 

рівня виробництва. Точка беззбитковості 

16 

5 Страхування як метод захисту інвестицій. Економічна 

ефективність інженерних рішень 

20 

6 Оцінка рівня якості виробу.  Страхування електронних 

пристроїв як один із методів забезпечення 

конкурентоспроможності продукції. 

15 

7 Оптимізація інженерних рішень на етапі проектування 

біомедичних апаратів.Оптимізація інженерних рішень на 

етапі підготовки виробництва біомедичних апаратів. 

Оцінка радіоелектронних засобів за узагальненим 

31 
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7. Методи навчання 

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

практичні заняття – 4 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 – курсова 

робота, диф.залік. 

 
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  

«Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень» 

 

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: 

критерієм 

8 Оптимальна методика та порядок розробки бізнес-плану 20 

 Разом  134 
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– 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, 

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. 
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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: 

 
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 
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10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо практичних робіт з дисципліни «Техніко-

економічне обґрунтування інженерних рішень». – Кременчук: КрНУ, 2018.– 58 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни «Техніко-

економічне обґрунтування інженерних рішень». – Кременчук: КрНУ, 2018.– 12 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни 

«Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень». – Кременчук: КрНУ, 

2018.– 53 с. 

 

11. Рекомендована література 

 

- Господарський кодекс України – http://zakon.nau.ua. 

2. Закон України “Про захист прав споживача”, введений у дію 2015р. 

3. Закон України “Про наукову і науково–технічну діяльність” (2017-12)// 

Голос України. – № 245 – С. 6 – 9. 

4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.17.          

№ 283 – 17 / ВР – http://zakon.nau.ua. 

5. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (2014 р.). 

6. Закон України від 03.04.2017 р. № 168/17-ВР “Про податок на додану 

вартість” – http://zakon.nau.ua. 

7. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – ст. 141. 

8. Міжнародний кодекс рекламної практики від 02.12.2006 р.  

9. П(С)БУ 1 “Общие требования к финансовой отчетности”: 

http://www.evolution-soft.kiev.ua/psbu1.html  

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99 

11. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості 

науково–дослідних та дослідно–конструкторських робіт – 

http://zakon.nau.ua. 

12. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2012. –                  

480 с. 

13. Величко В.В. Економіка підприємства: Конспект лекцій. – Харків: ХНАМГ, 

2017. – 114 с.  

http://zakon.nau.ua/
http://zakon.nau.ua/
http://zakon.nau.ua/
http://www.evolution-soft.kiev.ua/psbu1.html
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99
http://zakon.nau.ua/
http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&catid=176
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14. Економіка підприємства: Підручник. –  

http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,85/ 

15. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський,               

М.І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — Вид.             

2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. –  

http://studentbooks.com.ua/content/view/173/39/1/0/  

16. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ,                      

2015. – 240 с. 

17. Кириленко В.В. Економіка: Навч. посіб. / Тернопіль: Економічна думка, 

2002. – 193 с. – 

http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,67/ 

18. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и 

услуг. – М.: Юрайт–М, 2010. – 224 с. 

19. Методичні вказівки до виконання організаційно–економічного розділу 

дипломних проектів та курсових робіт з дисципліни “Економіка і 

організація виробництва” (для студентів факультету електроніки,                     

НТУУ «КПІ»): Г.К. Яловий, В.П. Пашин, В.С. Сичов. – К.: НТУУ “КПІ”, 

2013. – 99 с.  

20.    Сумець О.М., Сомова О.Е., Пєліхов Є.Ф. Оцінка конкурентоспроможності 

сучасного промислового підприємства: Навч.–практ. посіб. – К.: 

Професіонал, 2017. – 208 с. 

21. Управление качеством. Учебник / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова,                

С.Ю. Ягудин и др.; Под ред. доктора экон. наук, проф. С.Д. Ильенковой. – 

М.: ЮНИТИ. – 204 с. – http://bookz.com.ua. 

22. Курочкин А.С.. Организация производства: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 

2011. — 216 с. – http://studentbooks.com.ua/content/view/1283/42/1/0/ 

23. Организация производства и управление предприятием: Учебник /               

О.Г. Туровец, М.И. Бухалков, В.Б. Родинов и др.; Под ред. О.Г. Туровца. – 

М.: ИНФРА–М, 2013. – 528 с. 

http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,85/
http://studentbooks.com.ua/content/view/173/39/1/0/
http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&catid=67
http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,67/
http://bookz.com.ua/
http://studentbooks.com.ua/content/view/1283/42/1/0/
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24. Экономика предприятия: Учебник / Под общ. ред. д-ра екон. наук, проф.      

С.Ф. Покропивного. — Пер. с укр. 2-го перераб. и доп. изд. — К.: КНЭУ, 

2016. http://studentbooks.com.ua/content/view/111/39/  

25. Финансы: Учеб. пособие / В.В. Глущенко, В.Н. Чехунов. – Харьков,                

Изд–во Ун–та внутр. дел, 2010. – 160 с. http://vuzlib.net. 

26. Вимоги ДСТУ 3008–15: http://www.isdiplom.com/publ/3-1-0-47. 

27. Вимоги ДСТУ 3008–15:  http://www.dz-01.kiev.ua/files2.html. 

28. ДСТУ 3008-15. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення. – http://www.diit.edu.ua/sites/facultet-tk/kafedra-

evm/dopol/dest.html 

29. Реєстрація товарного знаку, логотипу, торговельної марки. Винаходи, 

патенти: http://patent.km.ua/ 
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