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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Шифри та назви галузі знань,
код та назва спеціальності,
ступінь вищої освіти

Кількість кредитів ЕСТS – 3,0 Галузь знань 07 УправлінЗагальна кількість годин - 90 ня та адміністрування;
Кількість тем
- 5 Спеціальність 072 Фінанси,
банківська справа та страхування
другий (магістерський)
рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни
Цикл підготовки природничонаукової, професійної та
практичної
(назва циклу)

Навчальний курс

1
(номер)

Семестр

2
(номер)

Види контролю:
Підсумковий модульний
контроль
екзамен
(екзамен, залік)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Лекції

- __24___

Лекції

- ___6__

Семінарські заняття

- ___6__

Практичні заняття

- ___-__

(години)

Семінарські заняття

- __16___

Практичні заняття

- ___-__

(години)

(години)

(години)

(години)

Лабораторні заняття

- ___-__

(години)

Лабораторні заняття

- ___-__

(години)

Самостійна робота

- __50_

(години)

Самостійна робота

- __78__

(години)

(години)

Індивідуальні завдання:

Індивідуальні завдання:

Курсова робота - ______-_______

Курсова робота - ______-________

(кількість, № семестру)

Реферати

- ______1_______
(кількість, № семестру)

(кількість, № семестру)

Реферати

- ______1_______
(кількість, № семестру)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни «Стратегічне управління» формування у фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» системи
знань і умінь, достатніх для прийняття ефективних рішень з управління організацією в довгостроковій перспективі.
Завдання вивчення дисципліни «Стратегічне управління»:
- надання студентам необхідних теоретичних знань зі стратегічного аналізу,
сутності стратегій розвитку організації, методів стратегічного управління;
- формування у студентів практичних навиків вибору стратегій розвитку організації, використання методів стратегічного управління.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Стратегічне управління» пов’язано з попереднім засвоєнням знань з “Економічної теорії»,
«Менеджменту», «Економіки підприємств», «Маркетингу».
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни «Стратегічне управління» здобувач вищої освіти повинен
знати:
- сучасні тенденції розвитку світової економіки;
- стан і особливості економічного життя України;
- зміст стратегічного аналізу внутрішньої і зовнішньої серед організації;
- стратегії розвитку організації;
- методи прогнозування розвитку організації;
- особливості сітьового методу планування і управління організацією;
- порядок і особливості бізнес-планування в організації;
- методи стратегічного управління організацією;
вміти:
- аналізувати сучасні економічні процеси провідних держав світу та
України;
- аналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище організації, виділяти
переваги і небезпеки для її розвитку;
- вибирати і оцінювати стратегії розвитку організації;
- прогнозувати на основі сучасних методів майбутній економічний стан
організації;
- застосовувати у стратегічному управлінні методи бізнес-планування і
сітьового планування і управління організацією;
- ефективно використовувати методи стратегічного управління організацією.

3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1. Основні поняття стратегічного управління
Сутність і місце стратегічного управління в системі менеджменту.
Об’єкти управління. Умови функціонування організації. Етапи стратегічного
управління.
Тема № 2. Стратегічний аналіз внутрішньої середи (ресурсного потенціалу ) організації
Аналіз цілей і задач організації. Основна ціль. Додаткові цілі. Аналіз
структури організації. Основні типи організаційних структур управління. Лінійні, функціональні, лінійно-функціональні типи організаційних структур. Бюрократичні організаційні структури. Адаптивні організаційні структури. Аналіз
майнового комплексу організації. Аналіз необоротних активів. Аналіз оборотних активів. Аналіз продукції і виробничої потужності організації. Фінансовий
аналіз організації. Аналіз фінансових результатів діяльності організації. Аналіз
фінансової стійкості організації. Аналіз ліквідності організації. Аналіз персоналу організації.
Тема № 3. Стратегічний аналіз зовнішньої середи організації
Характеристика зовнішньої середи організації. Аналіз економічного
сектору зовнішньої середи організації. Аналіз політико-правового сектору зовнішньої середи організації. Аналіз соціокультурного сектору зовнішньої середи
організації. Аналіз технологічного сектору зовнішньої середи організації.
Тема № 4. Стратегії розвитку організації
Стратегії темпів розвитку організації. Стратегія росту. Стратегія обмеженого росту. Стратегія скорочення. Стратегії умов освоєння ринку. Стратегія
проникнення на ринок. Стратегія розвитку ринку. Стратегія розробки нових
товарів. Стратегія диверсифікації. Стратегії конкурентних переваг. Стратегія
лідерства за рахунок економії на витратах. Стратегія диференціації. Стратегія
сфокусованих витрат. Стратегія сфокусованої диференціації. Стратегії частин
ринку. Стратегія “лідера”. Стратегія “фахівця”.
Тема № 5. Реалізація стратегій організації
Методи прогнозування розвитку організації. Сітьові методи планування і управління організацією. Метод бізнес-планування в стратегічному управлінні організацією. Метод стратегічного управління на основі вибору стратегічних позицій. Метод стратегічного управління на основі ранжирування задач.
Метод стратегічного управління за сильними і слабими сигналами. Метод стратегічного управління в умовах стратегічних несподіваностей. Метод управління
стратегічним набором. Метод управління стратегічними задачами. Метод стратегічного управління в умовах спонтанних змін.

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма
навчання)
Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни
Вид контролю

Самостійна
робота

Лекції

Всього

Номер та назва навчальної теми

Семінарські
заняття

з них:

Семестр № 2
Тема № 1. Основні поняття стратегічного
управління
Тема № 2. Стратегічний аналіз внутрішньої середи (ресурсного потенціалу) організації.
Тема № 3. Стратегічний аналіз зовнішньої середи організації.
Тема № 4. Стратегії розвитку організації.
Тема № 5. Реалізація стратегій організації.
Всього за семестр № 2

10

3

-

7

22

6

4

12

12

3

2

7

23
23

6
6

5
5

12
12

90

24

16

50

Екзамен

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма
навчання)
Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни
Вид контролю

Самостійна
робота

Лекції

Всього

Номер та назва навчальної теми

Семінарські
заняття

з них:

Семестр № 2
Тема № 1. Основні поняття стратегічного
управління
Тема № 2. Стратегічний аналіз внутрішньої середи (ресурсного потенціалу) організації.
Тема № 3. Стратегічний аналіз зовнішньої середи організації.
Тема № 4. Стратегії розвитку організації.
Тема № 5. Реалізація стратегій організації.
Всього за семестр № 2

12,5

0,5

-

12

20

1

1

18

13,5

0,5

1

12

22
22

2
2

2
2

18
18

90

6

6

78

Екзамен

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема №1. Основні поняття стратегічного управління
Самостійно вивчити питання:
1. Становлення стратегічного управління
Тема №2. Стратегічний аналіз внутрішньої середи (ресурсного
потенціалу) організації
Самостійно вивчити питання:
1. Методи визначення цілей організації
2. Загальна економічна оцінка діяльності підприємства
Тема №3. Стратегічний аналіз зовнішньої середи організації
Самостійно вивчити питання:
1. Структурування зовнішнього середовища підприємства
2. Конкурентне середовище
3. Методи проведення діагностики стратегічних факторів
зовнішнього середовища
Тема №4. Стратегії розвитку організації
Самостійно вивчити питання:
1. Товарно-ринкова стратегія
2. Технологічна стратегія
3. Соціальна стратегія
4. Інтеграційна стратегія
Тема №5. Реалізація стратегій організації
Самостійно вивчити питання:
1. Аналіз ризику стратегічних рішень
2. Інформаційні основи стратегічного управління
3. Прогнозування, сітьове і бізнес-планування у стратегічному управлінні
4. Види управлінських систем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Література:

3

2
10

10
9
2

2,3,7
2,3,7
2,3,7
2,3,7

3,4
2,3,4
3,4,15
3,4,9

5. Індивідуальні завдання
5.1. Теми контрольних робіт (заочна форма навчання)
Питання до вивчення та викладення у контрольній роботі
Суть стратегічного управління
Етапи процесу стратегічного управління
Еволюційний розвиток стратегічного управління
Процес визначення цілей у стратегічному управлінні
Методи визначення цілей організації
Необхідність аналізу стратегічних факторів діяльності організації
Діагностика зовнішнього середовища організації

8. Методи проведення діагностики стратегічних факторів зовнішнього
середовища організації
9. оцінка стратегічних змін факторів зовнішнього середовища організації
10.Оцінка невизначеності зовнішнього середовища організації
11.Оцінка нестабільності факторів зовнішнього середовища організації
12.Аналіз зовнішнього середовища як сфери конкуренції
13.Оцінка фінансового потенціалу організації
14.Оцінка виробничого потенціалу організації
15.Оцінка кадрового потенціалу організації
16.Оцінка управлінського потенціалу організації
17.Оцінка маркетингового потенціалу організації
18.Визначення конкурентного потенціалу організації
19.Ситуаційний (SWOT) аналіз як метод діагностики процесу прийняття
стратегічних рішень
20.Характеристика підходів у визначенні стратегії організації
21.Класифікація стратегій організації
22.Особливості вибору корпоративної стратегії організації
23.Варіанти портфельного набору корпоративної стратегії організації
24.Порядок вибору корпоративної стратегії організації
25.Основи формування корпоративних стратегій організації
26.Методи формування товарно-продуктових стратегій організації
27.Стратегія подолання ресурсних обмежень організації
28.Стратегія управління ланцюгом постачання ресурсів в організацію
29.Стратегія ресурсозбереження в організації
30.Особливості стратегії формування запасів ресурсів в організації
31.Суть та характеристика стратегії реструктуризації
32.Процес формування стратегій реструктуризації
33.Процес проведення змін як основа формування функціональних стратегій
34.Маркетингова стратегія
35.Соціальна (кадрова) стратегія
36.Стратегія управління інноваційними проектами
37.Фінансова та інвестиційна стратегія
38.Виробнича стратегія організації
39.Склад та характер конкретних (об’єктних) стратегій
40.Задачі, які вирішуються при запровадженні системи стратегічного
управління
Варіанти контрольних робіт
№
варіанту
1
2
3

№№ питань, що
входять до варіанту
1,21
2,22
3,23

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4,24
5,25
6,26
7,27
8,28
9,29
10,30
11,31
12,32
13,33
14,34
15,35
16,36
17,37
18,38
19,39
20,40

5.2. Теми наукових робіт
1. Актуальність аналізу стратегічних факторів діяльності організації
2. Сучасні підходи до оцінки потенціалу організації
3. Комплексний аналіз конкурентоспроможності підприємства
4. Чинники конкурентної переваги України в сучасному глобалізованому
світі
5. Теоретичні основи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства
6. Сучасний розвиток конкурентних стратегій підприємства
7. Актуальність диверсифікації діяльності підприємств
8. Управління диверсифікованими підприємствами
9. Науково-інноваційний напрямок розвитку економіки України
10.Особливості стратегічного підходу в управлінні українськими підприємствами на сучасному етапі
11.Перспективи використання стратегічного управління на підприємстваї
України
12.Стратегія модернізації економіки України
13.Глобалізація світогосподарських зв’язків
14.Стратегія подолання сучасної фінансово-економічної кризи
15.Стратегічні орієнтири промислової політики України
16.Проблема подолання збитковості підприємств
17.Національні економічні пріоритети України в контексті сучасної глобалізації
18.Проблеми розвитку корпоративного управління
19.Конкурентоспроможність економіки України
20.Пріоритети національного економічного розвитку

5.3. Теми рефератів
1. Процес визначення цілей у стратегічному управлінні
2. Методи визначення цілей організації
3. Необхідність аналізу стратегічних факторів діяльності організації
4. Фактори внутрішньої середи організації
5. Оцінка фінансового потенціалу організації
6. Сутність фінансового аналізу організації
7. Аналіз фінансових результатів діяльності організації
8. Аналіз фінансової стійкості підприємства
9. Аналіз ліквідності підприємства
10.Оцінка виробничого потенціалу організації
11.Аналіз основних фондів організації
12.Аналіз оборотних засобів організації
13.Оцінка кадрового потенціалу організації
14.Оцінка управлінського потенціалу організації
15.Аналіз організаційної структури підприємства
16.Оцінка маркетингового потенціалу організації
17.Актуальність аналізу стратегічних факторів діяльності організації
18.Сучасні підходи до оцінки потенціалу організації
19.Теоретичні основи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства
20.Науково-інноваційний напрямок розвитку економіки України
21.Діагностика зовнішнього середовища організації
22.Характеристика зовнішньої середи організації
23.Аналіз економічного сектора зовнішньої середи організації
24.Аналіз політико-правового сектора зовнішньої середи організації
25.Аналіз соціокультурного сектора зовнішньої середи організації
26.Аналіз технологічного сектора зовнішньої середи організації
27.Методи проведення діагностики стратегічних факторів зовнішнього середовища організації
28.Оцінка стратегічних змін факторів зовнішнього середовища організації
29.Оцінка невизначеності зовнішнього середовища організації
30.Оцінка нестабільності факторів зовнішнього середовища організації
31.Аналіз зовнішнього середовища як сфери конкуренції
32.Визначення конкурентного потенціалу організації
33.Комплексний аналіз конкурентоспроможності підприємства
34.Чинники конкурентної переваги України в сучасному глобалізованому
світі
35.Актуальність диверсифікації діяльності підприємств
36.Характеристика підходів у визначенні стратегії організації
37.Ситуаційний (SWOT) аналіз як метод діагностики прийняття стратегічних рішень
38.Класифікація стратегій організації
39.Особливості вибору корпоративної стратегії організації

40.Варіанти портфельного набору корпоративної стратегії організації
41.Основи формування корпоративних стратегій організації
42.Методи формування товарно-продуктивних стратегій організації
43.Стратегія подолання ресурсних обмежень організації
44.Стратегія управління ланцюгом постачання ресурсів в організацію
45.Стратегія ресурсозбереження в організації
46.Особливості стратегії формування запасів ресурсів в організації
47.Суть і характеристика стратегій реструктуризації
48. Процес формування стратегій реструктуризації
49.Процес проведення змін як основа формування функціональних стратегій
50.Маркетингова стратегія
51.Соціальна (кадрова) стратегія
52.Стратегія управління інноваційними проектами
53.Фінансова та інвестиційна стратегії
54.Виробнича стратегія організації
55.Стратегії темпів розвитку організації
56.Стратегії умов освоєння ринку
57.Стратегії конкурентних переваг
58.Стратегії частин ринку
59.Стратегія модернізації економіки України
60.Стратегія подолання сучасної фінансово-економічної кризи
61.Статистичний метод прогнозування розвитку організації
62.Метод екстраполяції в прогнозуванні розвитку організації
63.Метод інтерполяції в прогнозуванні розвитку організації
64.Експертний метод в прогнозуванні розвитку організації
65.Метод колективного прогнозування розвитку організації
66.Метод моделювання розвитку організації
67.Сітьові методи управління організацією
68.Метод бізнес-планування в управлінні організацією
69.Метод стратегічного управління на основі вибору стратегічних позицій
70.Метод стратегічного управління на основі ранжирування задач
71.Метод стратегічного управління за сильними та слабими сигналами
72.Метод управління в умовах стратегічних несподіваностей
73.Метод управління стратегічним набором
74.Метод управління стратегічними задачами
75.Пріоритети національного економічного розвитку

6. Методи навчання
Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій, семінарів і консультацій; самостійна робота - у формі контрольних. В ході лекцій і семінарських
занять для активізації навчального процесу і наближення знань та навиків
слухачів до сучасної практики стратегічного управління використовуються

роздачі довідкових матеріалів та наочних примірників фінансових документів організації. На темах 2, 3, 4, 5 при викладанні або обговоренні складних
питань застосовуються елементи методу проблемного навчання.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Сутність і місце стратегічного управління в системі менеджменту
2. Умови функціонування організації
3. Фактори внутрішньої середи організації
4. Фактори зовнішньої середи організації
5. Етапи стратегічного управління
6. Аналіз цілей і завдань організації
7. Аналіз організаційної структури організації
8. Аналіз основних фондів організації
9. Аналіз обігових засобів організації
10. Аналіз продукції і виробничої потужності організації
11. Сутність фінансового аналізу організації
12. Аналіз фінансових результатів діяльності організації
13. Аналіз фінансової стійкості підприємства
14. Аналіз ліквідності підприємства
15. Аналіз персоналу організації
16. Характеристика зовнішньої середи організації
17. Аналіз економічного сектора зовнішньої середи організації
18. Аналіз політико-правового сектора зовнішньої середи організації
19. Аналіз соціокультурного сектора зовнішньої середи організації
20. Аналіз технологічного сектора зовнішньої середи організації
21. Стратегії темпів розвитку організації
22. Стратегії умов освоєння ринку
23. стратегії конкурентних переваг
24. Стратегії частин ринку
25. Статистичний метод прогнозування розвитку організації
26. Метод екстраполяції в прогнозуванні розвитку організації
27. Метод інтерполяції в прогнозуванні розвитку організації
28. Експертний метод в прогнозуванні розвитку організації
29. Метод колективного прогнозування розвитку організації
30. Метод моделювання розвитку організації
31. Сітьові методи планування і управління організацією
32. Характеристика розділу 1 бізнес-плану підприємства “Концепція бізнесу (резюме)”
33. Характеристика розділу 4 бізнес-плану підприємства “Дослідження і
аналіз ринку збуту”
34. Характеристика розділу 6 бізнес-плану підприємства “План маркетингу”
35. Характеристика розділу 7 бізнес-плану підприємства “План виробництва”

36. Характеристика розділу 8 бізнес-плану підприємства “Організаційний
план”
37. Характеристика розділу 6 бізнес-плану підприємства “Фінансовий
план”
38. Метод стратегічного управління на основі вибору стратегічних позицій
39. Метод стратегічного управління на основі ранжирування завдань
40. Метод стратегічного управління за сильними та слабими сигналами
41. Метод управління в умовах стратегічних несподіваностей
42. Метод управління стратегічним набором
43.Метод управління стратегічними завданнями
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Засобами оцінювання результатів навчання є: екзамен, тести, реферати,
результати виконання завдань та досліджень, інши види індивідуальних та
групових завдань.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі - здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем
до журналів обліку роботи академічної групи за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,»незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,»незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перекласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до
100 – бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
Результат
Результат
балів (перед
= (( навчальних занять + самостійної )/ 2 )* 10
підсумковим
за семестр
роботи за
контролем)
семестр

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених
етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструється в журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображаються у відомостях успішності, навчальних картках здобувачів, залікових
книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий
контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість
обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється на національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимально кількість балів на підсумковому контролі (екзамені), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить – 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
=
навчальної дисципліни

Загальна кількість балів + Кількість балів за
(перед підсумковим
підсумковим контролем
контролем)

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий - комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науковопедагогічних працівника.

Оцінка
в балах

Оцінка за
національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким
до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.
C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види
завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

Задовільно
(“зараховано”)

D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.
E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою
навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з
них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість
їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при
додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

75 – 81

68 –74

60 – 67

35–59

Незадовільно
(„не зараховано”)
1–34
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