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ВК6 «Економіка аграрного виробництва» 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

Кількість годин – 150, у тому числі 58 аудиторних годин, 92 години самостійної 

роботи. 

 

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Термін викладання: ІІІ семестр 

Місце проведення занять з навчальної дисципліни: корпус №1, 1-й поверх, 

кабінет №5. 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ  І  ПОСТРЕКВІЗИТИ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити: вивчення дисципліни базується на знаннях:  

ОК6  Вища математика, ВК3 Технологія виробництва і переробки 

сільськогосподарської продукції, ОК14 Трактори і автомобілі, ОК12 Паливно-

мастильні та інші експлуатаційні матеріали,ОК15 Сільськогосподарські машини, 

ОК5 Охорона праці. 

Постреквізити: сприяє вивченню дисципліни ОК9 

Взаємозамінність,стандартизація і технічні вимірювання. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Призначення навчальної дисципліни 

«Економіка аграрного виробництва» є навчальною дисципліною з циклу 

професійної та практичної підготовки, яка дозволить майбутньому бакалавру 

вирішувати проблеми розвитку аграрного сектору економіки та підвищувати рівень 

ефективності господарювання. 

 

 

 

 

 



Мета вивчення навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – це вивчення теоретичних основ і практичних 

форм  функціонування підприємства як основної структурної ланки економіки, 

ефективного використання виробничих ресурсів на основі інноваційно – 

інвестиційної діяльності,формування фінансово – економічних результатів і 

обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності аграрного виробництва, а 

також механізмів взаємодії суб’єктів економічної діяльності. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни 

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає у вивченні теорії та практики 

господарювання на рівні підприємства ,конкретних форм і методів господарювання, 

принципів формування й використання виробничого потенціалу, взаємодії  всіх видів 

ресурсів для отримання максимального прибутку. 

Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Економіка аграрного виробництва» є вибірковою, 

формує  такі  програмні компетентності: 

1. Інтегральна компетентність(ІК) 

Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи 

навчальні завдання в галузі аграрного виробництва або у процесі навчання, нести 

відповідальність за результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у певних 

ситуаціях. 

2.  Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК1.Здатність до письмової й усної комунікації державною мовою та володіння 

іноземною мовою для отримання необхідної професійної інформації з інтернет-

ресурсів та інших джерел. 

ЗК5. Розуміння необхідності дотримання норм здорового способу життя, 

сучасні уявлення про енергоресурси та виробничу безпеку. 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Фахові компетентності спеціальності (ФК):  

ФК2. Здатність визначати експлуатаційні, економічні 

показники, а також робочі параметри агрегатів для їх застосування у 

технологічних процесах  виробництва продукції рослинництва. 

ФК14. Здатність до засвоєння та демонстрування професійних знань та 

розумінь, набуття вмінь та навичок, розв’язання конкретних задач та вирішення 

проблем у професійній галузі. 

4. Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН1. Розв’язувати завдання та проблемні питання в галузі аграрного 

виробництва стосовно безпечного, ефективного використання техніки та ії 

впровадження в технології вирощування сільськогосподарської продукції. 



ПРН8. Демонструвати знання основ професійно - орієнтованих дисциплін 

спеціальності в області аграрного виробництва та ефективного енерговикористання. 

ПРН9. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та 

аналізу в системах, які характерні обраній спеціальності. 

 

ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва модуля 

і теми 

 

 

Кількість годин 

денна форма 

Заг 

обсяг 

у тому числі 

л пр(сем) с.р. 

Модуль 1  

Тема 1. Вступ. Підприємство в 

сучасній системі господарювання. 

8 2  6 

Тема 2. Сучасне ринкове 

середовище підприємства. 

8 2  6 

Тема 3 .Агропромисловий 

комплекс України та його 

інфраструктура. 

10 2 2 6 

Тема 4 .Виробничі та економічні 

показники діяльності 

сільськогосподарських 

підприємств. 

8 2  6 

Тема 5. Земельні ресурси 

сільського господарства та їх 

використання. 

10 2 2 6 

Тема 6. Трудові ресурси і 

продуктивність праці в сільському 

господарстві. 

12 2 4 6 

Тема 7. Матеріально-технічна база 

та виробнича потужність 

аграрного підприємства. 

12 2 2 8 

Тема 8. Капітал підприємства. 

Виробничі фонди та інвестиції в 

галузях АПК. 

12 2 4 6 

Разом по модулю 1 80 16 14 50 

Модуль 2 

Тема 9. Науково-технічний 

прогрес та інноваційна діяльність 

підприємств. 

10 2 2 6 

Тема 10. Спеціалізація, 

концентрація та інтеграційні 

процеси в сільськогосподарському 

виробництві. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 



Тема 11. Розширене відтворення і 

нагромадження в аграрних 

підприємствах. 

8 2  6 

Тема 12. Витрати виробництва і 

собівартість продукції. 

12 

 

2 4 6 

Тема 13. Ціни та ціноутворення в 

системі АПК. 

8 2  6 

Тема 14. Фінансово-економічні 

результати та ефективність 

сільськогосподарського 

виробництва. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

Тема 15. Економіка основних 

галузей сільського господарства. 

12 2 4 6 

 Разом по модулю 2 70 14 14 42 

     

Всього  150 30 28 92 

 

Теми практичних занять 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

 

Тема 1. Визначення економічних показників використання 

землі, виявлення шляхів їх поліпшення. 

 

                2 

Тема 2. Визначення забезпеченості трудовими ресурсами і 

показників їх використання. Визначення рівня 

продуктивності праці. Виявлення шляхів поліпшення 

використання трудових ресурсів і зростання продуктивності 

праці. 

 

 

2 

Тема 3. Визначення  показників використання енергетичних 

ресурсів, рівня механізації виробничих процесів.  

2 

Тема 4. Визначення забезпеченості фондами, ефективності 

використання основних і оборотних фондів, окупності 

капітальних інвестицій. Виявлення шляхів поліпшення 

використання фондів. 

 

2 

 

Тема 5. Визначення показників рівня та економічної 

ефективності інтенсифікації, ефективності окремих 

нововведень, інтенсифікації виробництва окремих видів 

продукції. 

2 

Тема 6. Визначення показників рівня та економічної 

ефективності спеціалізації конкретних господарств, 

виробничого напрямку аграрного підприємства. 

 

2 

Тема 7. Визначення і оцінка динаміки і структури 

собівартості основних видів продукції.                                                                                                                             

2 



Тема 8. Визначення показників рівня рентабельності 

окремих видів продукції, галузей і господарства в цілому. 

Визначення економічної ефективності окремих заходів щодо 

впровадження нової техніки ( технології ).                       

 
 

2 

Тема 9. Визначення показників економічної ефективності 

основних видів продукції рослинницьких і тваринницьких 

галузей.                                    

 

2 

Всього 18 

 

Теми семінарських занять 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

 

Тема 1. Вступ. Підприємство в сучасній системі 

господарювання. Сучасне ринкове середовище 

підприємства. Агропромисловий комплекс України та його 

інфраструктура. 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Виробничі та економічні показники діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Земельні ресурси 

сільського господарства та їх використання. Трудові ресурси 

і продуктивність праці в сільському господарстві. 

 

 

 

 

 

 

                 2 

Тема 3. Матеріально-технічна база та виробнича потужність 

аграрного підприємства. Капітал підприємства. Виробничі 

фонди та інвестиції в галузях АПК. 

 

 

 

 

2 

Тема 4. Науково-технічний прогрес та інноваційна 

діяльність підприємств. Спеціалізація, концентрація та 

інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві. 

Розширене відтворення і нагромадження в аграрних 

підприємствах. Витрати виробництва і собівартість 

продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5. Ціни та ціноутворення в системі АПК. 

Фінансово-економічні результати та ефективність 

сільськогосподарського виробництва. Економіка основних 

галузей сільського господарства. 

 

 

 

 

2 

 

Всього 

 

 

10 

 

 



Програма навчальної дисципліни передбачає врахування  результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів, як 

окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

Передбачена, в разі потреби, розробка аудіокурсу, дистанційних online курсів 

для здобувачів з особливими освітніми проблемами (інклюзивної освіти). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

Самостійна робота студента коледжу є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

 

Теми  самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки 

України.Гарантування продовольчої безпеки 

держави.Ключові проблеми розвитку аграрного 

сектору.  

6 

2 .Характеристика сучасної ринкової системи 

господарювання підприємств.Ринок як сфера 

товарообміну.Риси ринкової економіки.                         

6 

3 Роль і завдання розвитку соціальної 

інфраструктури(культурно-побутового,житлово-

комунального обслуговування,підготовки кадрів.                                                   

6 

4 .Основні види діяльності сільськогосподарських 

підприємств(інвестиційна, операційна,фінансова).                    

6 

5 Земельна реформа та її етапи.Орендні земельні 

відносини,проблеми орендних відносин.                        

6 

6 Вплив соціальної інфраструктури села на 

забезпеченість використання трудових 

ресурсів.Демографічні проблеми ринку праці України.                                                 

6 

7 Функціональна роль матеріально-речових елементів та 

їх місце у формуванні енергетичних ресурсів.Розмір і 

структура енергоресурсів.Система машин і проблеми 

комплексної механізації і автоматизації виробництва.            

8 

8 Поняття і призначення довгострокових фінансових і 

капітальних інвестицій.Планування і джерела 

надходження інвестицій.    

6 

9 Оцінювання ефективності нововведень і пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності окремих нововведень 

на аграрних підприємствах. 

6 

10 Поняття про кооперування та інтеграцію в сільському 

господарстві, їх соціальне і економічне 

значення.Агропромислова інтеграція.                                         

6 



11 Особливості формування ринків основних видів 

сільськогосподарської продукції і продовольства. 

Шляхи їх розширення.     

6 

12 .Основні фактори,що визначають собівартість 

продукції рослинництва і тваринництва. 

Значення,резерви і шляхи зниження собівартості 

сільськогосподарської продукції.                               

6 

13 Основні напрямки забезпечення паритету цін між 

промисловістю і сільським господарством. Система 

державної підтримки цін і доходів 

сільськогосподарських товаровиробників.                          

6 

14 Основні шляхи підвищення рентабельності 

продукції:підвищення режиму економії, якості, 

стандартизації і сертифікації продукції.                                           

6 

15 Економіка 

підкомплексів:молокопродуктового,м'ясного(значення, 

розміщення,показники економічної ефективності, 

канали, ціни реалізації, шляхи підвищення 

ефективності виробництва певного виду продукції 

підкомплексів). 

6 

 Всього 92 

 

Призначенням самостійної роботи студентів є поглиблення ними знань, 

одержаних на лекціях, формування вміння знаходити необхідний матеріал для 

підготовки до практичних занять, створення презентацій, написання рефератів,   

доповідей тощо. 

Графік самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної 

роботи 

 

Кількість 

годин 

Термін 

Виконання 

 

Форма та метод 

контролю 

 

1 Підготовка до 

лекційних та 

практичних занять 

58 Щотижнево Усне та письмове 

(тестове)опитування 

2 Виконання 

індивідуальних 

завдань (доповідей, 

презентацій). 

30 5 раз в семестр Усний захист 

3 Робота з 

інформаційними 

ресурсами 

(дослідження) 

4 1 раз в семестр Усний захист 

 Разом 92   
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 КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів:  

- поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за 

результатами занять – 30 балів; 

- підсумок самостійної роботи та індивідуальних творчих завдань (письмовий 

контроль: робота в письмовій формі, виклад матеріалу на задану тему в письмовому 

вигляді та ін.) – 40  балів;  

- підсумковий контроль   – 30 балів. Разом: 100 балів. 

 Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів набрав 

(отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 

балів), то він не допускається до  екзамену.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 

№ 

 

 

Вид навчальної діяльності 

 

Бали 

 Модуль І  

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 

 
8×1 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 

 
4×3 

3 Індивідуальні та групові творчі завдання (підготовка 

доповідей,  презентацій) 
3×3 

4 Тестування 

 
1×6 

 Всього за модуль 35 

 Модуль ІІ  

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 

 
7×1 



2 Участь у роботі на практичних заняттях 

 
5×3 

3 Індивідуальні та групові творчі завдання (підготовка 

доповідей,  презентацій) 
1×3 

4 Робота з інформаційними ресурсами (дослідження) 

 
1×5 

5      Тестування 

 
1×5 

 Всього за модуль 

 

35 

 Екзамен 30 

 Всього 100 

 

У кінці семестру здобувач вищої освіти може набрати до 50% підсумкової оцінки 

за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру, до 20% за 

показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської 

активності і до 30% підсумкової оцінки - на екзамен. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Оцінка навчальних досягнень студентів за всіма видами контролю -поточний 

контроль успішності і модульне тестування - здійснюється за національною 

системою та ECTS.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 

 

FX 

незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 

 

F 

незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 



ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика щодо відвідування 

Лекційні та практичні заняття проводяться в навчальних кабінетах.  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) навчання може 

відбуватись в онлайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із 

керівником. 

У дистанційному режимі всі заняття проводяться через платформу 

дистанційного навчання  GOOGLЕ  CLASSROOM.  

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини 

пропущеного заняття, здобувач презентує виконані завдання під час консультації з 

викладачем. 
Правила поведінки на заняттях 

Активна участь здобувачів на практичному занятті, під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, 

своєчасність виконання самостійної роботи тощо. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін.  

Примітка:  роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання екзамену відбувається із 

дозволу керівництва  за наявності поважних причин. 

Політика щодо академічної доброчесності 
Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не 

допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають 

бути авторськими та оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну 

доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Чернятинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету». 

Списування,  плагіат, фабрикація під час виконання роботи та екзамену 

заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв).  

 Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 

здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання. З метою 

контролю виконання завдань екзамену в дистанційній формі викладач має право 

протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно-комунікаційного 

зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти (Google Meet, Viber тощо). 

 


