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Опис навчальної дисципліни (анотація кусу) 

Назва і код дисципліни - 2.1.2.1 Оцінка ефективності інженерних рішень 

Кількість кредитів – 3 

Кількість модулів –2 

Кількість змістових модулів: - 4 

Загальна кількість годин: загальна - 90, лекцій – 30, ПЗ – 16, СРС – 44 

 

«Оцінка ефективності інженерних рішень» - комплексний навчальний курс, який синтезує 

знання багатьох прикладних і теоретичних дисциплін технічного, технологічного та 

економічного циклів. Дана навчальна дисципліна спрямована на формування в майбутніх 

фахівців навичок щодо інновацій як економічних та як загальнонаукових категорій та сутності 

інноваційного процесу; принципів та особливостей формування системи управління 

інженерною системою як інноваційним процесом у виробничій сфері; підходів щодо поняття 

ефекту та ефективності, оптимальності; методів оцінки ефективності інженерних систем.  

Вивчення курсу дисципліни «Оцінка ефективності інженерних рішень» потребує від 

студентів певних знань з основ економічного аналізу щодо оцінки та прийняття інженерних 

рішень. В свою чергу ця навчальна дисципліна с основою для вивчення дисциплін "Інженерний 

менеджмент", "Управляння якістю". 

Зміст курсу навчальної дисципліни: 

Тема1. Характеристика і класифікація інженерних рішень. 

Тема 2. Загальний алгоритм процесу розробки технічних систем та стадії їх життєвого циклу. 

Тема 3. Загальні положення теорії ефективності. 

Тема 4. Методика оцінки економічної ефективності інженерних рішень.  

Тема 5. Обґрунтування ефективності технологічного процесу.  

Тема 6. Методичні основи техніко-економічного аналізу. 

Тема 7 Визначення економічного ефекту та економічної ефективності при порівнянні варіантів 

інженерних рішень. 

Тема 8. Вплив управління виробництвом на ефективність інженерних рішень. 

Тема 9. Розрахунок потреби в виробничих ресурсах. 

Тема 10. Інноваційні процеси.   

Тема 11. Інвестиційні ресурси.   

Тема 12. Інвестиції у машинобудівне виробництво та собівартість продукції. 

Тема 13. Нематеріальні ресурси і активи.  

Тема14. Ресурсозбереження та технічний рівень виробництва. 

Тема 15. Техніко-економічне обґрунтування інженерних проектів. 

Мета та цілі вивчення дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Оцінка ефективності інженерних рішень» є 

підготовка майбутнього фахівця до вирішення комплексу професійних завдань і прийняття 

рішень в галузі інженерних систем, що потребують техніко-економічного обґрунтування. 



Ціллю вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань, вмінь та уявлень 

щодо предмету навчальної дисципліни. Мати уявлення про: методи управління та планування 

фінансових потоків, оцінку техніко-економічних показників, ефективність інженерних рішень. 

Пререквізити: сучасні механізовані технології вирощування високих, екологічно чистих 

врожаїв сільськогосподарських культур  у різних природних зонах України з використанням 

систем точного землеробства; шляхи і способи підвищення ефективності технологій та 

покращення якості сільськогосподарської продукції; заходи щодо недопущення втрат врожаю 

під час збирання, транспортування та зберігання; способи скорочення витрат палива, затрат 

праці і енергії на вирощування врожаю сільськогосподарської продукції з використанням 

систем точного землеробства. 

  Постреквізити: визначати функціональні ознаки та характеристики технічної системи, 

що досліджується або управляється, за певними параметрами; встановлювати критерії 

ефективності та оптимальності за різними видами ефектів; оцінювати ефективність 

інноваційного проекту (інженерного рішення) на основі економічного та функціонально-

вартісного аналізу, обґрунтовано приймати рішення щодо реалізації певного з альтернативних 

інноваційного проекту за певними методами; вимірювати та оцінювати інноваційний потенціал 

розробки. 

 

 

Завдання вивчення дисципліни (результати навчання) 

Завдання вивчення дисципліни: формування системи знань, вмінь та уявлень щодо 

предмету навчальної дисципліни. Мати уявлення про: методи управління та планування; які 

пов’язані з фінансовими потоками; трансфер технологіями у сфері науки та промислового 

виробництва; структуру та принципи трансформації наукової думки, засад формування та 

розвитку НТП. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- методи управління й планування матеріальних та пов’язаних з ними фінансових потоків для 

підвищення конкурентоспроможності підприємств; 

- тенденцій розвитку аграрних наук, технологій і техніки в сільськогосподарському 

виробництві; 

- проблеми в сфері сільськогосподарського виробництва; 

вміти:  

- приймати обґрунтовані управлінські рішення для забезпечення прибутковості підприємства; 

- приймати ефективні рішення стосовно форм і методів управління інженерними системами в 

АПК; 

- приймати ефективні рішення щодо складу та експлуатації комплексів машин; 

- здійснювати ефективне управління та оптимізацію матеріальних потоків; 

- створювати і оптимізувати інноваційні техніко-технологічні системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні продукції і технічному сервісі;  

- застосовувати багатокритеріальні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності під час 

вирішення професійних завдань.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематичний план 

 

№ 

Тема Форма 

діяльності 

Обсяг 

годин 

Бали Термін 

виконання 

 Модуль 1 Аудиторна 24 30 28.01.19-

22.03.19 

1 Лекція1. Характеристика і класифікація 

інженерних рішень. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 28.01.19-

01.02.19 

2 Лекція 2. Загальні положення теорії 

ефективності. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 4.02.19- 8.02.19 

3 Лекція 3.Методика оцінки економічної 

ефективності інженерних рішень. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 11.02.19- 

15.02.19 

4 Лекція 4. Загальний алгоритм процесу 

розробки технічних систем та стадії їх 

життєвого циклу. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 18.02.19- 

22.02.19 

5 Лекція 5. Обґрунтування ефективності 

технологічного процесу.  

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 25.02.19-

1.03.19 

6 Лекція 6.Методичні основи техніко-

економічного аналізу. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 4.03.19- 8.03.19 

7 Лекція 7 Визначення економічного 

ефекту та економічної ефективності при 

порівнянні варіантів інженерних рішень. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 11.03.19-

15.03.19 

8 Лекція 8. Вплив управління 

виробництвом на ефективність 

інженерних рішень. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 18.03.19-

22.03.19 

9 Практичне заняття 1  Розгляд основ 

теорії інформатизації Шенона та різних 

підходів до теорій ефективності. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 6 28.01.19-

8.02.19 

10 Практичне заняття 2  Ґрунтовний 

розгляд стадій життєвого циклу виробу 

(інженерного рішення). 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 6 11.02.19- 

22.02.19 

11 Практичне заняття 3  Обґрунтування 

ефективності технологічного процесу 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 5 25.02.19- 

8.03.19 

12 Практичне заняття 4  Розрахунок 

чисельності лінійних керівників. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 5 18.03.19-

22.03.19 

Проміжна атестація Тестування - 15 18.03.19-

22.03.19 

Модуль 2 Аудиторна  40 25.03.19-

10.05.19 

13 Лекція 9. Розрахунок потреби в Аудиторна, 2 1 25.03.19-



виробничих ресурсах лекційна 29.03.19 

14 Лекція 10. Інноваційні процеси.   Аудиторна, 

лекційна 

2 1 1.04.19-5.04.19 

15 Лекція 11. Інвестиційні ресурси. Аудиторна, 

лекційна 

2 1 8.04.19-

12.04.19 

16 Лекція 12. Нематеріальні ресурси і 

активи. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 15.04.19-

19.04.19 

17 Лекція 13. Інвестиції у машинобудівне 

виробництво та собівартість продукції 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 22.04.19-

26.04.19 

18 Лекція 14. Ресурсозбереження та 

технічний рівень виробництва 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 29.04.19-

3.05.19 

19 Лекція 15. Техніко-економічне 

обґрунтування інженерних проектів. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 6.05.19-

10.05.19 

20 Практичне заняття 5  Розрахунок 

трудомісткості виробництва. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 7 25.03.19-

29.03.19 

21 Практичне заняття 6  Розрахунок 

прибутку і показників ефективності 

інженерних рішень. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 8 1.04.19-5.04.19 

22 Практичне заняття 7  Оцінка 

технічного рівня проекту. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 8 8.04.19-

12.04.19 

23 Практичне заняття 8.  Розрахунок та 

проектування гнучких автоматизованих 

цехів, ділянок та ліній. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 8 15.04.19-

19.04.19 

Самостійна робота Виконання 

індивідуально

го завдання 

74 15 28.01.19-

03.05.19 

24 Тема 2. Загальні положення теорії 

ефективності. 

Класифікація видів ефектів, їх 

критеріальні показники, поняття 

інтегрального ефекту. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

10 2 28.01.19-

8.02.19 

25 Тема 4. Загальний алгоритм процесу 

розробки технічних систем та стадії їх 

життєвого циклу. 

Встановлення мети та принципів 

визначення ефективності інженерних 

рішень. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

10 2 11.02.19- 

22.02.19 

26 Тема 5. Обґрунтування ефективності 

технологічного процесу.  

Моделі технологічного процесу та їх 

використання. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

10 2 25.02.19- 

8.03.19 



Політика виставлення балів (система оцінювання та критерії) 

 
Поточне тестування та самостійна робота 
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а
 

С
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Ате- 

ста- 

ція 

Су- 

ма Разом за модулем 1- 30 бал. Разом за модулем 2- 40 бал. 

Змістовий  

модуль 1 

 - 10 балів 

Змістовий 

модуль 2 

–20   балів 

Змістовий модуль  3 

– 20балів 

Змістовий 

модуль 4 

- 20 балів 

С 

Р 

С 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15  

15 

85  

(70+15 ) 

15 100 

3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 10 10 

 
Критерії оцінювання знань і умінь студентів, % до балу:  

Своєчасність виконання – 50%. 

Повнота викладення матеріалу – 25%. 

Образне осмислення фактів, деталей –15%. 

Професійне мовлення – 10%. 

 

Методи навчання 
1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, 

інструктаж, робота з книгою (читання, переказ, виписування, складання плану, конспектування, 

виготовлення таблиць, графіків, опорних конспектів тощо).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація,  спостереження. 

 1.3. Практичні: лабораторний метод, практична робота, вправа, виробничо-практичні 

методи. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний. 

 2.2. Методи синтезу. 

 2.3. Індуктивний метод. 

 2.4. Дедуктивний метод. 

 2.5. Традуктивний метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів. 

 3.1.Проблемний 

 3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 

 3.3. Дослідницький 

 3.4. Репродуктивний 

 3.5.Пояснювально-демонстративний 

27 Тема 8. Вплив управління виробництвом 

на ефективність інженерних рішень. 

Обґрунтування норм управління. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

10 2 18.03.19-

22.03.19 

28 Тема 9. Розрахунок потреби в 

виробничих ресурсах 

Кількість транспортних засобів. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

10 2 15.04.19-

19.04.19 

29 Тема 13.  Інвестиції у машинобудівне 

виробництво та собівартість продукції. 

Ефективність інвестицій в ділянку цеху. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

10 2 22.04.19-

26.04.19 

30 Тема 14. Ресурсозбереження та 

технічний рівень виробництва. 

Показники ступеня замкнутості ділянки , 

цеху. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

14 3 29.04.19-

3.05.19 

 Всього - 74 100 28.01.19-

10.05.19 



 4.  Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, мозкова 

атака, диспути, круглі столи, використання навчальних та контролюючих тестів, використання 

опорних конспектів лекцій). 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, 

інтерактивної дошки та електронних таблиць, case-study (метод аналізу конкретних ситуацій), 

діалогове навчання, співробітництво студентів (кооперація). 
 

Вимоги викладача 
Контроль знань і вмінь студентів по вивченню навчальної дисципліни проводиться на 

основі: 

 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

 3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 

 - рівень знань, продемонстрований на практичних;  

-  активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

 - результати виконання та захисту лабораторних робіт; 

 - експрес-контроль під час аудиторних занять; 

 - самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- написання рефератів, звітів; 

 - результати тестування; 

 - письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 

 - виробничі ситуації, кейси тощо. 

 

Література для вивчення дисципліни 

Базова 

1.Благодатний М.П. Тимонькин Г.М. Оцінка ефективності інженерних рішень. Конспект лекцій, 

-Х.:ХНАДУ, 2007, 150с. 

2. Карр Ч., Хоув Ч. Количественные методы принятий решений в управлении и экономике (пер. 

с англ.). – М.: Мир, 1986, 464с. 

3. Микков У.Э. Оценка эффективности капитальных вложений. - М: Наука. 1991. 

4. Управление проектами. Под ред. В Д. Шапиро. - СПб.:" ДваТрИ", 1993. 

Допоміжна 

1. Фатхутдинов P.A. Инновационый менеджмент, - М: ИНФРА-М, 2001. 

2. Завлин П.Н., Казанцев А.К., Миндели Л.Э. Инновационный менеджмент. Учебное пособие, - 

СПб: Питер,2007. 

3. Гриньова В.М., Власенко В.В. Організаційні проблеми управління інноваційними 

підприємствами. - X.: ВД ІНЖЕК, 2005. 

4. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник. - К.: Кондор. - 2008. - 460 с.4. 

 


