
 

Дисципліна Фінансово-економічне обґрунтування інженерних рішень 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фінансове планування інженерної 

діяльності» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Вступ до фаху», «Інформаційні 

технології», «Вища математика», «Інженерна та комп'ютерна графіка», 

«Економіка аграрного виробництва». 

Що буде вивчатися 

Методика встановлення найбільш ефективних форм і масштабів спеціалізації, 

кооперування в галузі та підприємстві; методи і прийоми розрахунку 

економічної ефективності та економічного ефекту нової техніки; методи 

кращого використання виробничих потужностей; головні положення методик 

визначення економічної ефективності капітальних вкладень, нової техніки, 

винаходів та раціоналізаторських пропозицій; економічні основи господарської 

діяльності підприємств різних форм власності; структуру промислового 

виробництва; організацію технічного обслуговування виробництва; планування 

економічного і соціального розвитку підприємств 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та навичок, які 

включають вміння проводити економічний аналіз прийнятих інженерних 

рішень, вишукувати шляхи підвищення їх рівня та ефективності; постійно 

вивчати кон’юнктуру ринку, забезпечувати оперативність заходів при розробці 

та впровадженні інженерних рішень стосовно нових зразків продукції; постійно 

використовувати інформаційні матеріали для забезпечення патентної чистоти та 

конкурентоздатності прийнятих технічних рішень 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 2  Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

ПРН 5 Знати роль і місце агроінженерії в агропромисловому виробництві. 

ПРН 6 Формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового 

виробництва. 

ПРН 8 Оцінювати та аргументувати значимість отриманих результатів 

випробувань сільськогосподарської техніки. 

ПРН 15 Визначати показники якості технологічних процесів, машин та 

обладнання і вибирати методи їх визначення згідно з нормативною 

документацією. 

ПРН 23 Аналізувати ринок продукції та с.-г. техніки. Складати бізнес-плани 

виробництва с.-г. продукції. Виконувати економічне обґрунтування 

технологічних процесів, технологій, матеріально-технічного забезпечення 

аграрного виробництва. Застосовувати методи управління проектами 

виробництва продукції рослинництва та тваринництва. 

ПРН 24 Організовувати виробничий процес підрозділів з технічного 

забезпечення агропромислових виробництв. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути компетентності 

загальні: 
ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
ЗК 7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

спеціальні: 
СК 11 Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати 
відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання. 
СК 12 Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію 
для організації матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. 
СК 13 Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне 
управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення 
агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог 
безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати показники техногенних та 
природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи. 
СК 14 Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності 

застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, 

інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, 

фермської та іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані. 



Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні підручники 

і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, довідниково-

інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні 

елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекційні, практичні, самостійна 

Семестровий 

контроль 
залік 

 


