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Мова викладання  українська 

Кафедра Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефект від реалізації інвестиційних проектів визначається як різниця між 

надходженням і відтоком грошових коштів. Оцінка економічного ефекту 

інновацій передбачає наступну послідовність: прогнозну оцінку; планову 

оцінку; фактичну оцінку. 

Що буде вивчатися Оцінка ефективності інноваційної діяльності, яка буде включати аналіз 

декількох видів ефективностей, залежно від призначення проекту: 

бюджетну, комерційну та народногосподарську економічну 

ефективності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається 

досягнення стабільного економічного росту. До числа факторів, що 

роблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, 

безсумнівно, належить інвестиціям у інноваційній сфері. Активізація 

інвестиційно-інноваційного процесу є одним з найбільш діючих 

механізмів подальших соціально-економічних перетворень, тому оцінка 

ефективності науково-дослідних, технологічних, експериментально-

конструкторських проектів залишається однією з найважливіших 

економічних проблем сучасності. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

- Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях (ПРН1).  

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності (ПРН2).  

- Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

(ПРН4).  

- Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПРН5).  

- Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей (ПРН6).  

- Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати (ПРН7).  

- Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної і правової держави (ПРН9).  

- Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці (ПРН11).  

- Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур (ПРН13).  



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1).  

- Здатність застосовувати отримані знання у практичних 

ситуаціях (ЗК 2). 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово (ЗК3).   

- Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК5).   

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК6).  

- Здатність працювати в команді (ЗК7).  

- Здатність виявляти ініціативу та підприємливість (ЗК8).  

- Здатність діяти відповідально та свідомо (ЗК10).  

- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 

(ЗК11).  

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя (ЗК12). 

Інформаційне 

забезпечення 

Конспект лекцій. 

Роздатковий ілюстративний матеріал до лекцій. 

Презентаційний матеріал до занять. 

Методичні вказівки для семінарських занять. 

Методичні вказівки для виконання практичних занять. 

Форма проведення 

занять 

Очний  

Заочний (дистанційний)  - курс без очної складової(online). 

Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного 

навчання з елементами електронного навчання, в якому 

використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як 

комп’ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


