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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
(до 1000 друкованих знаків)
Вивчення даного курсу допомагає отримати знання з основних закономірностей інноваційного розвитку
економіки сільського господарства, формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств,
визначення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та обґрунтування заходів
щодо її підвищення. Рівень знань з економіки сільського господарства забезпечує студентам набуття
відповідних навиків з економічної роботи і підготовленість до практичної діяльності в аграрних підприємствах.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тема

Годин
и
(лекції
/практ
ичні)

Результати навчання

Оцінювання

Оцінювання,
бали

семестр

Змістовий модуль 1. Економічні засади функціонування аграрних
підприємств
Тема 1
Формування та особливості
функціонування аграрного
сектору національної
економіки
Тема 2
Види аграрних підприємств та
їх організаційно-правові
форми
Тема 3
Спеціалізація та
агропромислова інтеграція
Тема 4
Витрати і собівартість
сільськогосподарської
продукції
Тема 5
Валові та фінансовоекономічні результати
діяльності

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

Знатиособливості функціонування
аграрного сектору національної
економіки;види агропромислових
формувань
та
їх
об’єднань;сутність
спеціалізації
підприємства.
Вмітивизначати
спеціалізацію
підприємства, повну та виробничу
собівартість одиниці продукції.
Аналізувати фінансово-економічні
результати діяльності аграрного
підприємства.
Розрізняти показники результату
та
економічної
ефективності
виробництва продукції.
Застосовувати знання та вміння
при проведенні індивідуальних
розрахунків.

Підготовка до лекцій
(попереднє
ознайомлення
з
презентацією
та
лекцією в eLearn).
Виконання та здача
практичної роботи (в
методичних
рекомендаціях
та
самостійно).
Виконання самостійної
роботи (завдання
вметодичних
рекомендаціях та
eLearn).
Підготовка та
написання модульної
контрольної роботи
(тестова - вeLearn

100
Виконання
та
здача практичних
робіт
–
зараховано.
Модульна тестова
робота в eLearn.
Самостійна
робота – згідно з
журналом
оцінювання в
eLearn.

Змістовий модуль 2. Моніторинг виробничих ресурсів аграрних підприємств
2/2
Знати склад земельних ресурсів Підготовка до лекцій
Тема 6
Земельні ресурси та
підприємства;
склад
трудових (попереднє
з
ефективність їх використання
ресурсів та умови нарахування ознайомлення
презентацією
та
оплати
праці
в
аграрних
2/2
Тема 7
лекцією в eLearn).
підприємствах, поняття і види
Трудові ресурси та оплата
Виконання та здача
інноваційної діяльності та ресурсне практичної роботи (в
праці в аграрних
забезпечення с.-г. підприємств.
підприємствах
методичних
Вмітивизначати грошову оцінку рекомендаціях
1/2
Тема 8
та
с.-г. угідь підприємства та загальну самостійно).
Матеріально-технічне
вартість
його
ресурсного Виконання самостійної
забезпечення та виробнича
роботи (завдання
потенціалу.
логістика аграрних
Аналізувати структуру ресурсного вметодичних
підприємств
рекомендаціях та
потенціалу підприємства.
2/1
Тема 9
Розрізняти
показники,
які eLearn).
Інноваційна
діяльність
характеризують
ефективність Підготовка та
аграрних
підприємств
та
написання модульної
використання машино-тракторного контрольної роботи
оцінювання її ефективності
парку та автомобільного парку.
(тестова - вeLearn
1/1
Тема 10
Аналізувати рівень інноваційної
Інфраструктура аграрного
діяльності
в
аграрних
підприємства
підприємствах.
2/2
Тема 11
Ресурсне забезпечення
аграрних підприємств
Модуль 3 Економіка галузей рослинництва та тваринництва
4/4
Знатиекономіку
галузей Підготовка до лекцій
Тема 12
(попереднє
Економіка галузей
рослинництва та тваринництва.
з
рослинництва
Вміти
визначати
показники ознайомлення
презентацією
та
економічної
ефективності
4/4
Тема 13
лекцією в eLearn).
конкретного виду продукції в
Економіка галузей
Виконання та здача
рослинництві та тваринництві.
тваринництва
практичної роботи (в
Аналізувативплив факторів на мет.рекомендаціях та
собівартість та прибуток продукції. самостійно).
Розрізняти
технічні,
олійні, Виконання самостійної
зернові культури.
роботи (завдання
Застосовувати знання та вміння вмет. рекомендаціях та
при проведенні індивідуальних eLearn).
Підготовка та
розрахунків та написанні курсової
написання модульної
роботи.
контрольної роботи

100
Виконання
та
здача практичних
робіт
–
зараховано.
Модульна тестова
робота в eLearn.
Самостійна
робота – згідно з
журналом
оцінювання в
eLearn

100
Виконання
та
здача практичних
робіт
–
зараховано.
Модульна тестова
робота в eLearn.
Самостійна
робота – згідно з
журналом
оцінювання в
eLearn

(тестова - вeLearn

Всього за семестр26/26
Екзамен
Всього за курс

70
30
100
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика щодо дедлайнів
та перескладання:
Політика щодо
академічної
доброчесності:
Політика щодо
відвідування:

Рейтинг здобувача
вищої освіти, бали
90-100
74-89
60-73
0-59

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).
Списування під час контрольних модульних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч.
із використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе повинні мати коректні
текстові посилання на використану літературу
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, міжнародне стажування, самоізоляція) навчання може відбуватись
індивідуально (в он-лайн формі elearn за погодженням із деканом факультету)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків
екзаменів
заліків
відмінно
зараховано
добре
задовільно
незадовільно
не зараховано

