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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців 
знань та умінь з основних розділів прикладної економіки, організації та 
результативності господарювання на  рівні первинної ланки суспільного 
виробництва. 

Завдання вивчення дисципліни: 
1. вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних 

навичок управління підприємством у конкурентному середовищі; 
2. формування вмінь ефективного використання ресурсного і 

виробничо-господарського потенціалу; 
3. забезпечення розширеного самовідтворення на основі 

інвестиційно-інноваційної моделі розвитку. 
Навчальна дисципліна формує такі міждисциплінарні зв’язки: 
дисципліни, що передують: Рослинництво, Основи наукових досліджень; 
(вказати назви навчальних дисциплін) 
дисципліни, що забезпечуються: Математико-статистичні методи аналізу в 

агрономії, Основи раціонального землекористування, Управління біологічною 
цінністю продукції рослинництва. 

(вказати назви навчальних дисциплін) 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньої 
програми Агрономія спеціальності 201 «Агрономія». 

Інтегральна компетентність (ІК): здатність розв'язувати складні фахові задачі та 
практичні проблеми в галузі сільськогосподарського виробництва, що передбачає 
застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 
відповідністю зональних умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 10. Здатність працювати в команді. 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
ФК 3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, 

правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. 



ФК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 
сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач. 

ФК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та 
практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва. 

ФК 8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування 
сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та 
використання як теоретичних, так і практичних методів. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
ПРН 3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної 

політичної культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, 
соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права 

ПРН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної 
підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії 

ПРН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог. 

ПРН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської 
продукції. 

 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти компетентностей та результатів навчання (для вибіркових дисциплін). 
 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 
(лекції/лаборатор

ні, практичні, 
семінарські)

Результати 
навчання 

Завдання Оцінювання 

2 семестр 
Модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання 

Тема 1. 
Підприємство 
як суб'єкт 
господарюван
ня та об'єкт 
ринкових 
відносин 

 
2/2 

Знати сутнісну 
характеристику 
підприємства як 
суб’єкта 
господарювання. 
Орієнтуватися в 
класифікації 
підприємств. Знати 
межі 
конкурентного 
ринку.

Обговорення 
питань теми. 
Розв’язування 
ситуаційних 
завдань 

14 

Тема 2. 
Організаційно
-правові 
форми 
підприємства 

2/2 Знати чинники, що 
визначають 
організаційно-
правові форми 
підприємства як 
головного суб'єкта 
господарювання. 
Вивчити основні 
типи об’єднань 
підприємств

Обговорення 
питань теми. 
Презентації 
Розв’язування 
практичних 
завдань 

14 

Тема  3. 
Матеріально-
технічна база 
та виробнича 
потужність 

2/2 Вивчити поняття і 
особливості 
матеріально-
технічної бази 
аграрних 

Обговорення 
питань теми. 
Презентації 
Розв’язування 
практичних 

14 



аграрного 
підприємства 

підприємств. 
Засвоїти значення 
науково-
технічного 
прогресу. Уміти 
проводити 
планування 
потреби 
підприємства в 
матеріальних 
ресурсах за 
елементами

завдань 

Тема 4. 
Інфраструкту-
ра аграрного 
підприємства 

2/2 Знати сутнісну 
характеристику 
інфраструктури 
підприємства та 
показники, що 
використовують 
для визначення 
економічної 
ефективності 
інфраструктури.

Презентації . 
Тестові 
завдання 
Розв’язування 
практичних 
завдань 

14 

Тема 5. 
Функціонуван
ня структур 
малого і 
середнього 
бізнесу на селі 

2/2 Вивчити основні 
стадії життєвого 
циклу 
підприємницьких 
структур 
агробізнесу. Знати 
призначення 
сільськогосподарсь
кої дорадчої 
діяльності

Презентації . 
Тестові 
завдання 
Розв’язування 
практичних 
завдань 

14 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 

Модуль 2. Ефективність розвитку рослинництва та основні результати 
діяльності аграрного підприємства

Тема 6. 
Персонал 
сільськогоспо
дарського 
підприємства 
та 
продуктивніст
ь праці 

2/2 Вивчити процеси 
відтворення 
населення. Знати 
сутність, структуру 
та класифікацію 
персоналу 
підприємства уміти 
розраховувати 
планову 
чисельність 
основних і 
допоміжних 
працівників. Уміти 
визначати 
продуктивність 
праці

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи і 
тестових 
завдань в 
moodle 

14 

Тема 7. 
Поточні 
витрати 

2/2 Знати 
взаємозв'язок та 
взаємообумовленіс

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 

14 



підприємства 
та 
собівартість 
продукції 
рослинництва 

ть ресурсів і 
поточних витрат 
підприємства. 
Вивчити 
класифікацію 
витрат, сутність 
поняття кошторису 
витрат 
виробництва. 
Уміти виявляти  
резерви їх 
оптимізації. Знати 
методи 
калькулювання 
собівартості.

презентацій. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи і 
тестових 
завдань в 
moodle 

Тема  8. 
Виробництво, 
якість і 
конкурентосп
роможність 
продукції 
(послуг) 
галузі 
рослинництва 

2/2 Знати сутнісну 
характеристику 
продукції, її 
класифікацію й 
вимірники обсягу. 
Оволодіти 
економічною і 
соціальною 
ефективністю 
стандартизації та 
сертифікації 
продукції

Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи і 
тестових 
завдань в 
moodle 

14 

Тема 9. 
Фінансові 
результати 
діяльності 
сільськогоспо
дарського 
підприємства 

2/2 Вивчити сутність 
доходів 
підприємства, їх 
призначення, склад 
та джерела 
утворення. Знати 
сутність та функції 
прибутку, його 
значення в 
діяльності 
підприємства, 
джерела 
утворення. 
Розраховувати 
показники 
рентабельності та 
знати фактори, що 
на неї  впливають

Підготовка 
доповідей, 
презентацій. 
Виконання 
тестових 
завдань в 
moodle 

14 

Тема 10. 
Ефективність, 
конкурентосп
роможність та  
економічна 
безпека 
аграрних 
підприємств 

2/2 Знати загальну 
методологію 
визначення 
ефективності. 
Вивчити основні 
ознаками 
достатнього рівня 
економічної 
безпеки 
підприємства за 

Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи і 
тестових 
завдань в 
moodle 

14 



умов ринкової 
системи 
господарювання

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу             Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Екзамен    30  
Всього за курс 100 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету)

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Рейтинг студента, 

бали 
Оцінка національна за результати складання екзамену 

90-100 Відмінно
74-89 Добре 
60-73 Задовільно 
0-59 Незадовільно

 


