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Мета – засвоєння студентами предмета, методів і взаємозв’язків дисципліни «Виробнича 
економіка» в ринкових умовах. Предметом дисципліни є виявлення конкретних форм 
проявлення економічних законів функціонування і розвитку суспільного виробництва в 
господарській діяльності галузі. 

Завдання дисципліни: знання методичних основ економіки виробництва; здатність 
вирізняти та оцінювати важливі тенденції розвитку та виробничо-економічні проблеми 
рослинництва і тваринництва; здатність визначати натуральні та монетарні дані 
найважливіших процесів сільськогосподарського виробництва, обговорювати та критично 
оцінювати результати діяльності в контексті всього підприємства, загальноекономічного та 
суспільного розвитку; здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 
економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних процесів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
– основні показники розвитку сільського господарства; 
– поняття маржинального доходу, порогів виробництва та прибутковості, окупності 

виробничих факторів, потреби в основному та оборотному капіталі для окремих виробничих 
процесів та підприємства в цілому; 

– систему ціноутворення на сільськогосподарську продукцію; 
– методи оцінки окремих виробничих процесів в галузі рослинництва та тваринництва; 
– цілі та напрями вкладення основного й оборотного капіталу; 
– джерела залучення інвестицій; 
вміти: 
– розраховувати поріг виробництва та рентабельності; 
– визначати маржинальний доход; 
– давати якісну економічну оцінку для окремих виробничих процесів та підприємства в 

цілому. 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності: 
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
– здатність приймати обґрунтовані рішення; 
фахові (спеціальні) компетентності: 
– освоєння методичних основ економіки виробництва; 
– здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями 

і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси; 
– здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку галузі 

рослинництва та тваринництва; 
– здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень; 
– здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних 

стратегій в економічній діяльності. 



СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції / 

лабораторні, 
практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінювання, 

бали 

1 семестр 
Модуль 1. Виробничі системи та методика оцінки економічної ефективності виробництва продукції 

рослинництва 
Тема1. Теоретичні основи 
виробничих систем 

2/2 Знати особливості та розуміти 
основні чинники розвитку 
виробничих систем 

Здача практичної та 
самостійної роботи, 
обговорення 

Практична – 10. 
Самостійна – 10 

Тема 2. Методи оцінки 
виробничих процесів 

2/4 Знати та вміти здійснювати 
оцінку ефективності 
виробничих процесів 

Здача практичної та 
самостійної роботи, 
обговорення 

Практична – 10. 
Самостійна – 10 

Тема 3. Економічна оцінка 
виробничого процесу: 
виробництво товарної 
продукції рослинництва 

2/4 Знати та вміти здійснювати 
оцінку вартості виробленої 
продукції рослинництва 

Здача практичної та 
самостійної роботи, 
обговорення 

Практична – 10. 
Самостійна – 10 

Тема 4. Економічна оцінка 
виробничого процесу: 
виробництво кормових 
культур 

2/4 Знати, визначати та аналізувати 
показники економічної 
ефективності виробництва 
кормових культур 

Здача практичної та 
самостійної роботи, 
обговорення, 
тестування 

Практична – 10. 
Самостійна – 10 

Модульна робота 1 20 
Модуль 1 загалом 100 

Змістовий модуль 2. Методика оцінки економічної ефективності виробництва продукції тваринництва 
Тема 5. Економічна оцінка 
виробничого процесу: 
молочне скотарство 

2/4 Знати, визначати та аналізувати 
показники економічної 
ефективності продукції 
молочного скотарства 

Здача практичної та 
самостійної роботи, 
обговорення 

Практична – 10. 
Самостійна – 10 

Тема 6. Економічна оцінка 
виробничого процесу: 
розведення і відгодівля 
великої рогатої худоби 

2/4 Знати, визначати та аналізувати 
показники економічної 
ефективності розведення і 
відгодівлі ВРХ 

Здача практичної та 
самостійної роботи, 
обговорення 

Практична – 10. 
Самостійна – 10 

Тема 7. Економічна оцінка 
виробничого процесу: 
племінне свинарство 

2/4 Знати, визначати та аналізувати 
показники економічної 
ефективності продукції 
племінного свинарства 

Здача практичної та 
самостійної роботи, 
обговорення 

Практична – 10. 
Самостійна – 10 

Тема 8. Економічна оцінка 
виробничого процесу: 
відгодівля свиней 

1/4 Знати, визначати та аналізувати 
показники економічної 
ефективності продукції 
відгодівлі свиней 

Здача практичної та 
самостійної роботи, 
обговорення, 
тестування 

Практична – 10. 
Самостійна – 10 

Модульна робота 2 20 
Модуль 2 загалом 100 
Всього за 1 семестр 70 = 

(100+100)/2*0,7 
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). 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 СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно 
зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 


