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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на 5 курсі у другому семестрі 

Кількість кредитів – 3, годин – 90;  

 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 14 16 

заочна - - - 

Самостійна робота, годин Денна –  60 Заочна –   

 

Розклад занять 

  

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

 

Проведення аналізу та обґрунтування інноваційних рішень є невід’ємною складовою 

ефективної системи управління сучасним підприємством і потребує фахівців з новим 

економічним мисленням.  

Економіка та інновації в біотехнології вивчають, систему про теорію і практику 

мотивувати людей та рухатися до спільної мети впроваджувати найбільш ефективні 

біотехнологічні методи та прийоми у виробничу діяльність на основі оцінки ефективності 

передових біотехнологій та врахування загальних тенденцій розвитку новітніх 

біотехнологій у провідних країнах. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою  дисципліни: є формування необхідної сукупності теоретичних і 

практичних знань з економіки та по інноваціям в біотехнології в сучасних 

умовах господарювання та вивчення прикладних аспектів економіки. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- основні економічні категорії, конкретні форми прояву об’єктивних економічних 

законів на рівні підприємства;  

- економічні характеристики біотехнологічних процесів, основні напрямки їх 

вдосконалення та покращення використання,  
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- методичні підходи розрахунку основних економічних показників діяльності 

підприємств, взаємозв'язок між ними, особливості виміру і використання 

ресурсів і їх вплив на ефективність виробництва;  

- специфіку економічних законів ринку, методи розрахунку кінцевих показників 

діяльності і ефективності функціонування підприємства. 

Студенти повинні вміти: 

- визначати економічні показники, які характеризують стан та ефективність 

використання окремих факторів виробничого процесу підприємства; 

- розраховувати узагальнюючі показники ефективності діяльності підприємства; 

- виявляти резерви та намічати шляхи подальшого розвитку підприємства 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий (залік). 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

Викладач  ________________ Н.В. Яблонська 
    (підпис) 

 

 

Завідувач кафедри ________________ О.І. Павлов 
    (підпис) 
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