
ПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПМП.2; 

2. Назва: Методологія інноваційної діяльності в машинобудуванні; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Тхорук Є.І., канд. техн. наук, 

доцент.  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• використовувати методичні підходи для прогнозування економічної ефективності нових машин; 

• визначати місце й роль машин у виробничому процесі;  

• давати оцінку зміни технічних параметрів машин при її експлуатації;  

• прогнозувати терміни служби нових машин;  

• використовувати функціонально-вартісний аналіз у прогнозуванні ефективності машин;  

• застосовувати результати наукових досліджень при проектуванні нових машин; 

• використовувати засоби сучасного маркетингу нововведень при створені конкурентоспроможних 

видів продукції машинобудування. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:   
Технологічні основи машинобудування, Конструювання вузлів та агрегатів, Основи автоматизації 

проектування машин, Базові машини, Машини для земляних робіт, Дорожні та комунальні машини, 

Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів; 

12. Зміст курсу: (перелік тем)Теоретичні аспекти прогнозування техніко-економічного рівня машин. 

Методи прогнозування собівартості нових машин. Прогнозування економічної ефективності від 

використання нових машин. Прогнозування загального економічного ефекту впровадження нової 

машини. Функціонально-вартісний аналіз у прогнозуванні ефективності машин. Динамічний аспект 

у прогнозуванні ефективності нової техніки (машин). Еволюція товарів як технічних систем. 

Закономірності розвитку машин і технології іх виробництва. Прогнозування тенденцій розвитку 

технологій. Прогнозування техніко-економічних параметрів машин для різних сегментів ринку. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Джонс Дж. К. Методы проектирования: /Пер. с англ. – 2-е изд., доп. — М.: Мир, 1986. — 326 с. 

2. Карданская Н.Л., Чудаков А.Д. Системы управления производством: анализ и проектирование: 

Учеб. пособие. — М.: РДЛ, 1999. — 240 с. 

3. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном предприятии:Учеб. пособие. — 

Харьков: Изд-во «Основа» (ХГУ), 1993. 

4. Плоткін Я .Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному 

підприємстві: Навч. видання. — Львів: Світ, 1996. — 352 с. 

5. Яковлев А.И., Тимофеев В.М., Педос В.А. Создание новых технических систем: эффективность, 

планирование, оптимизация в условиях рыночных отношений. — Киев: Будивельник, 1994. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мова викладання: Українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                     

транспортних технологій і 

технічного сервісу, к.т.н, доцент                                                                   Кристопчук М.Є. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PMP.2; 

2. Title: Methodology of innovative activity in mechanical engineering; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  

Tkhoruk Evgen, Ph.D., Associate Professor.  

9. Results of studies: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• use methodical approaches to predict the economic efficiency of new machines; 

• determine the place and role of machinery in the production process; 

• to evaluate the change of technical parameters of machines during its operation; 

• to forecast tenures of employment of new machines; 

• to use a functionally-cost analysis in prognostication of efficiency of machines; 

• to apply the results of scientific researches at planning of new machines; 

• to use facilities of the modern marketing of innovations for created competitive types of products of 

engineer. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Technological fundamentals of engineering, Construction of units and aggregates; Basic machines, 

Machines for earthworks, Road and municipal vehicles, Mechanical equipment of building materials 

enterprises. 

 12. Course contents:Theoretical aspects of forecasting techno-economic level of machines. Methods of 

forecasting the cost of new machines. Prediction of economic efficiency from the use of new machines. Prediction 

of the overall economic effect of the introduction of a new machine. Functional-cost analysis in forecasting the 

efficiency of machines. Dynamic aspect in forecasting the efficiency of new machinery (machines). Evolution of 

goods as technical systems. Patterns of development of machines and technologies of their production. 

Forecasting trends in technology development. Forecasting of technical and economic parameters of machines 

for various market segments.  

13. Recommended educational editions:  
1. Dzhons Dzh. K. Metodyi proektirovaniya: /Per. s angl. – 2-e izd., dop. — M.: Mir, 1986. — 326 s. 

2. Kardanskaya N.L., Chudakov A.D. Sistemyi upravleniya proizvodstvom: analiz i proektirovanie: Ucheb. 

posobie. — M.: RDL, 1999. — 240 s. 

3. Pererva P.G. Upravlenie marketingom na mashinostroitelnom predpriyatii:Ucheb. posobie. — Harkov: Izd-vo 

«Osnova» (HGU), 1993. 

4. PlotkIn Ya .D., Yanushkevich O.K. Organizatsiya i planuvannya virobnitstva na mashinobudivnomu 

pidpriemstvi: Navch. vidannya. — LvIv: SvIt, 1996. — 352 s. 

5. Yakovlev A.I., Timofeev V.M., Pedos V.A. Sozdanie novyih tehnicheskih sistem: effektivnost, planirovanie, 

optimizatsiya v usloviyah ryinochnyih otnosheniy. — Kiev: Budivelnik, 1994. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 20 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 80 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures. problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of scientific 

research, using multimedia tools.. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Final control: test at the end of the 2nd semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

 16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
Head of the Transport Technology and 

Technical Service Department,                                        

Ph.D., Аssociate Рrofessor                                                                                   M. Kristopchuk 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


