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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета курсу формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові 

поняття щодо господарсько-фінансової діяльності аграрного підприємства, змісту й окремих 

напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що її характеризують. 

Завдання курсу вивчення теоретичних основ і практичних форм функціонування підприємства як основної 

структурної ланки ринкової економіки, охоплює питання економічної діяльності і пов’язану з нею  

організацію управління підприємствами відповідно до їх розмірів і галузевої спеціалізації, а також 

механізми взаємодії суб’єктів економічної діяльності. 

Компетентності  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

 здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 

інструментарію. 

 здатність проводити економічний аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

оцінку їх конкурентоспроможності. 

 здатність до розуміння специфіки соціально-економічних взаємовідносин та 

особливостей функціонування економічних субʼєктів  в аграрній галузі. 
Програмні 

результати 

навчання 

 застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади);  

 проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності;  

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати;  

 ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники;  



 вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів. 

 оволодіти практичним інструментарієм організації й ведення економічної діяльності та 

обґрунтування ефективних господарських рішень економічними суб’єктами з 

урахуванням галузевої специфіки аграрної економіки 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  

Предмет, метод та 

завдання курсу 

„Економіка аграрного 

підприємства” 

2/2 Поняття, предмет та об’єкт 

вивчення курсу. Завдання 

курсу „Економіка аграрного 

підприємства”. Значення для 

підготовки спеціалістів. 

Зв’язок курсу з іншими 

дисциплінами. Методи, 

методологія та методика 

вивчення курсу 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, ознайомлення з 

сутністю курсу економіка 

підприємства його завданнями і 

методикою вивчення. 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 

Тема 2.  

Агропромисловий 

комплекс України. 

Особливості 

агропромислового 

виробництва та їх вплив 

на економіку аграрних 

підприємств. 

 

2/2 Поняття і структура 

агропромислового комплексу 

України. Виробнича 

інфраструктура та її провідна 

роль у створенні ринку 

продовольчих товарів і 

предметів споживання. Шляхи 

подальшого розвитку 

інфраструктури АПК в сферах 

виробництва і аграрного 

ринку. Роль і завдання 

розвитку соціальної 

інфраструктури (культурно-

побутового, житлово-

комунального 

обслуговування, підготовки 

кадрів та ін.). Підвищення 

ефективності виробництва 

АПК на підставі 

збалансованого розвитку 

різних сфер його діяльності 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, ознайомлення з 

особливостями та структурою 

агропромислового комплексу 

України. 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle  

6 

Тема 3.  

Підприємство, як суб'єкт 

господарювання 

2/2 Поняття підприємства. Місія й 

різноманітні цілі 

підприємства. Класифікація 

підприємств за їх видами. 

Інтеграційні форми 

підприємств та добровільних 

об’єднань. Організаційна 

структура підприємства. 

Головні напрямки діяльності 

підприємства. Правові основи 

функціонування підприємства. 

Господарський кодекс 

України. Статут підприємства. 

Колективний договір. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, ознайомлення з 

основними принципами 

підприємницької діяльності. 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 



Тема 4.  

Зовнішнє середовище 

діяльності підприємств 

2/2 Мікросередовище та 

макросередовище 

функціонування аграрних 

підприємств. Їх складові. 

Вплив елементів зовнішнього 

середовища на діяльність 

підприємств. Банкрутство 

підприємства і їх санація 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, аналіз мікро- та 

макросередовищем 

функціонування аграрних 

підприємств 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 

Тема 5.  

Земельні ресурси та 

ефективність їх 

використання у 

сільському господарстві 

4/4 Земля як знаряддя та предмет 

праці у господарстві. 

Особливості землі як засобу 

виробництва. Земельний кодекс. 

Земельна реформа та її етапи. 

Визначення земельного паю в 

натуральному і грошовому 

виразі. Економічна оцінка землі. 

Грошова оцінка землі. 

Ефективність використання 

землі і методичні основи її 

визначення. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, аналіз земельних 

ресурсів та ефективності їх 

використання. 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle  

6 

Тема 6. 

Трудові ресурси і 

продуктивність праці 

4/4 Поняття і склад трудових 

ресурсів. Динаміка, структура і 

показники використання 

трудових ресурсів. Показники 

трудового потенціалу. 

Економічний зміст показників 

використання трудових 

ресурсів. Ринок робочої сили і 

проблеми безробіття. Поняття і 

значення  підвищення 

продуктивності праці в 

аграрному секторі економіки. 

Показники продуктивності 

праці у сільському господарстві 

і методика їх визначення. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, аналіз трудових 

ресурсів та ефективності їх 

використання. 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 

Тема 7.   

Матеріально-технічна 

база аграрних 

підприємств 

4/4 Особливості матеріально-

технічної бази і стан її розвитку. 

Поняття розміру та структура 

енергоресурсів. Тракторний 

парк та ефективність його 

використання. Поняття умовно-

еталонного трактора і умовно-

еталонного гектара. Значення 

комбайнового парку. Фактична 

та нормативна забезпеченість 

підприємств окремими видами 

комбайнів. Автомобільний 

транспорт як основний вид 

транспорту в сільському 

господарстві. Техніко-

економічні показники 

використання транспортних 

засобів і методика їх 

визначення. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, вивчення 

особливостей матеріально-

технічної бази підприємства та 

аналіз ефективності її 

використання 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle  

6 

Модульний контроль    14 

Змістовий модуль 2 

Тема 8. 

Основні фонди аграрних 

підприємств  

4/4 Поняття основних фондів 

виробництва, їх склад і 

структура. Грошова оцінка 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, аналіз основних 

фондів підприємства та 

6 



основних фондів. Види зносу 

основних фондів. Амортизація 

основних фондів та 

необхідність її нарахування. 

Показники забезпеченості 

аграрних підприємств 

основними фондами і 

економічна ефективність їх 

використання 

ефективності їх використання. 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

Тема 9.  

Оборотні фонди і фонди 

обігу аграрних 

підприємств 

4/4 Економічна сутність 

оборотних фондів і фондів 

обігу, їх склад і структура. 

Склад і  джерела формування. 

Забезпеченість аграрних 

підприємств оборотними 

фондами і показники її 

вимірювання. Кругообіг 

авансованих коштів в 

оборотні фонди. Велике і мале 

коло кругообігу. Технологічні 

та економічні фактори впливу 

на тривалість кругообігу. 

Система показників 

ефективності використання 

оборотних коштів. Методика 

їх визначення і економічної 

оцінки. Основні напрямки 

поліпшення використання 

оборотних коштів в агарних 

підприємствах. Необхідність 

нормування оборотних коштів 

за  критерієм мінімальної 

достатності. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, аналіз оборотних 

фондів підприємства та 

ефективності їх використання. 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 

Тема 10.  

Фінансово-кредитні та 

нематеріальні активи 

підприємств 

4/4 Поняття і склад 

нематеріальних ресурсів 

підприємства. Патенти, 

свідоцтва, ліцензії як форми  

юридичного захисту об'єктів 

інтелектуальної власності. 

Нематеріальні ресурси як 

об'єкт власності. Види 

нематеріальних ресурсів 

(активів) та їх характеристика: 

право на користування 

земельною ділянкою, право на 

винахід, на промислові зразки, 

товарні знаки, авторські 

права, ноу-хау, гудвіл тощо. 

Способи і джерела придбання 

нематеріальних активів та їх 

грошова оцінка. 

Нематеріальні ресурси як 

об'єкт нарахування 

амортизації. Нематеріальні 

ресурси, на які не 

нараховується амортизація. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, аналіз фінансово-

кредитних та нематеріальних 

активів підприємства та 

ефективності їх використання. 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 

Тема 11.  

Капітальні вкладення в 

аграрних підприємствах 

4/4 Поняття і призначення 

капітальних вкладень. 

Розміри, динаміка і структура 

капітальних вкладень в 

аграрних підприємствах 

України. Джерела капітальних 

вкладень в аграрних 

підприємствах. Значення 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, аналіз капітальних 

вкладень та ефективності їх 

використання. Виконання 

практичного завдання, 

наведеного в інструктивно-

методичних матеріалах, 
проходження тестування в 

6 



власних і залучених засобів на 

капітальні вкладення. Поняття 

інвестиційної діяльності. 

Методика оцінювання 

ефективності виробничих 

інвестицій за умов ринкових 

відносин з урахуванням 

грошових потоків. Шляхи 

підвищення економічної 

ефективності капітальних 

вкладень: економічне 

обґрунтування пріоритетних 

напрямків капітальних 

вкладень. 

системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

Тема 12.  

Інфраструктура 

сільськогосподарського 

виробництва 

4/2 Поняття і значення 

інфраструктури у сільському 

господарстві. Класифікація 

інфраструктури за ознаками. 

Виробнича інфраструктура, її 

склад та економічне значення. 

Соціальна (невиробнича) 

інфраструктура та її 

соціально-економічне 

значення. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, вивчення 

інфраструктури 

сільськогосподарського 

виробництва. 

Виконання практичного 

завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 

Модульний контроль    14 

Всього за 1 семестр 40/38   100 

Всього за курс 40/38   100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що 

при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю  здобувач може набрати 

максимально 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки письмових робіт, проведення контрольних заходів здобувачі повинні 

дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності 

Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями 

чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для 

її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із деканом 

факультету) 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Загальна 

сума 

балів Кількість балів 

за модуль 
38 62 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 МК Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 МК 100 

Кількість балів за 

змістовими 

модулями і 

модульний 

контроль 

6 6 6 6 

14 

6 6 6 6 6 6 6 6 

14 
в т.ч. за видами 

робіт 
            

- практичні 

заняття 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

- виконання СРС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 


