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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

Метою освітнього компонента є ознайомлення із теоретичними основами інновацій та 

інноваційного процесу у виробничій сфері; принципами управління інженерною системою; 

інженерними рішеннями, принципами та методами їх прийняття; способами оцінки ефективності 

інженерних рішень. 

Завдання освітнього компонента: 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Оцінка ефективності інженерних 

рішень" є:  

- систематизація і розширення знань у студентів про інженерні рішення, принципи та методи їх 

прийняття; 

- теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти щодо розв’язання задач 

оптимізації і прийняття ефективних рішень з питань підвищення енергоефективності та надійності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних 

комплексів і систем; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичними основами інновацій та інноваційного 

процесу у виробничій сфері; 

- ознайомленням з принципами управління інженерною системою; 

- вивчення способів оцінки ефективності інженерних рішень. 

Після вивчення освітнього компонента «Оцінки ефективності інженерних рішень» 

здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати 

навчання:  

ДРН 1. Оцінювати ефективність інженерних розробок.  

ДРН 2. Розв’язувати задачі оптимізації і приймати ефективні рішення з питань використання 

процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і 

відповідних комплексах і системах. 

ДРН 3. Оцінювати ефективність інноваційних проектів в сфері електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки.  

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за індивідуальним завданням. 

Тестування (опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів. 

 

Тематика лекційних занять: 

1. Характеристика і класифікація інженерних рішень. 

2. Загальні положення теорії ефективності. 

3. Методика оцінки економічної ефективності інженерних рішень. 

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

5. Обґрунтування ефективності технологічного процесу. 

6. Методичні основи техніко-економічного аналізу. 

7. Визначення економічного ефекту та економічної ефективності при порівнянні варіантів 

інженерних рішень. 

8. Вплив управління виробництвом на ефективність інженерних рішень. 

 



 

Тематика практичних занять: 

1. Розгляд основ теорії інформатизації Шенона та різних підходів до теорій ефективності. 

2. Ґрунтовний розгляд стадій життєвого циклу виробу (інженерного рішення). 

3. Обґрунтування ефективності технологічного процесу. 

4. Розрахунок чисельності лінійних керівників. 

5. Розрахунок трудомісткості виробництва. 

6. Розрахунок прибутку і показників ефективності інженерних рішень. 

7. Оцінка технічного рівня проекту. 

8. Розрахунок та проектування гнучких автоматизованих цехів, ділянок та ліній. 
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