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Освітньо-професійна програма: Економіка підприємства 
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0634414409 

didukhsm@i.ua, 06330645222 

 

Загальна інформація 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інновації та інвестиції на підприємствах» 

здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати 

навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності /051 «Економіка» СВО 

«Бакалавр»/ та освітньо-професійній програмі «Економіка підприємства». 

Загальні компетентності: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-

трудових відносин. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних 

сферах з урахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. 

ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

 

Навчальна дисципліна викладається у п’ятому семестрі  денна ф. навчання; шостому 

семестрі  заочна ф. навчання 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів – 4, годин – 120 

Форма навчання Денна Заочна 

Аудиторні заняття, годин: всього 
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ї 

лабора-

торні 
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лекці
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спец. 051 44 22  22 14 8 - 6 

Самостійна робота, годин 80 108 

Форма підсумкового кон-

тролю 
залік залік 

Розклад занять  

http://kaf.ep.onaft.edu.ua/about-us/stuff/
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2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Інновації та інвестиції на підприємствах» є однією з базових дисциплін 

економічного циклу, яка дозволяє забезпечити формування уміння розробки і впровадження 

ефективних інвестиційних рішень. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інновації та інвестиції на підприємствах» є 

надання студентам системи теоретичних знань щодо забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства, засобів залучення інвестиційних ресурсів і формування практичних навичок щодо 

підготовки, оцінки та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів і обґрунтування та реалізації 

ефективних господарських рішень з розвитку підприємства на інноваційних засадах. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія наукової діяльності і 

методика викладання у ЗВО» є вивчення основних теоретичних аспектів інвестування 

інноваційних проектів; оволодіння методичними підходами щодо вибору напрямків 

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства; формування практичних вмінь щодо оцінки 

ефективності інвестиційних проектів; виробити уміння визначати методи фінансування 

інвестиційної діяльності та напрями підвищення ефективності управління інвестиційно- 

інноваційними проектами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: економічну сутність інвестицій та інновацій, їх основні форми, методичні підходи 

до розрахунку ефективності інвестиційних проектів, принципи та алгоритм складання бізнес-

плану інвестиційного проекту; 

вміти: розробляти бізнес-план інвестиційно-інноваційного проекту, виконувати 

комплексну оцінку ефективності інвестиційних проектів, виявляти шляхи підвищення 

ефективності інвестицій в інновації, визначати потребу в інвестиціях для розвитку виробництва 

та вплив окремих факторів на ефективність інвестування, у галузях харчової промисловості. 

Самостійна робота студентів включає опрацювання конспекту лекцій та додаткової 

літератури, підготовку до практичних занять, виконання індивідуальних завдань. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

   5. Зміст навчальної дисципліни 

 

     6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: диф. залік  спец. 051 денної і заочної ф. н. 

          

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  _______________ Самофатова В.А. 
                  підпис 

 

 

 Завідувач кафедри _______________   Павлов О.І. 
                  підпис 
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