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Опис навчальної дисципліни (анотація кусу) 

Назва і код дисципліни - Економіка виробництва із застосуванням інноваційних технологій у 

рослинництві. 

Кількість кредитів – 5 

Кількість модулів –2 

Кількість змістових модулів: - 4 

Загальна кількість годин: загальна - 150, лекцій – 36, ПЗ – 36, СРС – 78 

«Економіка виробництва із застосуванням інноваційних технологій у рослинництві» - 

комплексний навчальний курс, який синтезує знання багатьох прикладних і теоретичних 

дисциплін технічного, технологічного та економічного циклів. Дана навчальна дисципліна 

спрямована на формування в майбутніх фахівців навичок економічного аналізу стану 

продуктових підкомплексів, визначення економічної ефективності їх функціонування, 

використання ресурсного потенціалу, рівня та обсягів виробництва, переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції, вивчення економічних аспектів екологізації виробництва в 

агропромисловому комплексі, а також послідовного і логічного освоєння сучасних 

взаємопов’язаних проблем аграрної економіки.  
Вивчення курсу дисципліни «Економіка виробництва із застосуванням інноваційних 

технологій у рослинництві» потребує від студентів певних знань з основ економічного аналізу, 

рослинництва та ін. В свою чергу ця навчальна дисципліна с основою для вивчення дисциплін 

"Інженерний менеджмент", "Проектування технологічних процесів в точному землеробстві". 

Зміст курсу навчальної дисципліни забезпечує вивчення наступних тем: 

Тема 1 Земельні ресурси сільськогосподарських підприємств. 

Тема 2: Матеріально-технічна база і науково-технічний прогрес у сільському господарстві. 

Тема 3: Засоби виробництва та виробничі фонди сільського господарства. 

Тема 4 Інвестиції в АПК. 

Тема 5: Ціна та ціноутворення в АПК. 

Тема 6: Розширене відтворення та розподіл валового доходу в сільськогосподарських 

підприємствах. 

Тема 7: Ефективність виробництва аграрних підприємств. 

Тема 8: Економіка рослинництва. 

Тема 9: Економіка зернопродуктового підкомплексу. 

Тема 10: Економіка бурякоцукрового підкомплексу. 

Тема 11: Економіка картопле продуктового підкомплексу. 

Тема 12: Економіка плодоовочепродуктового підкомплексу. 

Тема 13: Економіка олійно-жирового підкомплексу. 

Тема 14: Історія становлення новітніх технологій в рослинництві   та умови їх реалізації. 

Тема 15: Інноваційні процеси.   

Тема 16: Інноваційні технології  в сільському господарстві. 

Тема 17: Інновації в рослинництві. 



Тема 18: Економічна ефективність інноваційних технологій в рослинництві. 

Мета та цілі вивчення дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни „Економіка виробництва із застосуванням 

інноваційних технологій у рослинництві" є: формування у студентів навичок економічного 

аналізу стану продуктових підкомплексів, визначення економічної ефективності їх 

функціонування, використання ресурсного потенціалу, рівня та обсягів виробництва, переробки 

та реалізації сільськогосподарської продукції, вивчення економічних аспектів екологізації 

виробництва в агропромисловому комплексі, а також послідовного і логічного освоєння 

сучасних взаємопов’язаних проблем аграрної економіки. 

Ціллю вивчення навчальної дисципліни є: формування системи знань, вмінь та уявлень 

щодо предмету навчальної дисципліни. Мати уявлення про: економіку рослинництва 

продуктових підрозділів; новітні технології в рослинництві; інноваційні технології в сільському 

господарстві. 

Переквізити: стан та основні напрямки технічного та технологічного розвитку 

рослинництва в Україні; агротехнологічні основи виробництва продукції рослинництва; основні 

види технологічних процесів та операцій в технологіях виробництва продукції рослинництва з 

використанням систем точного землеробства; сучасні механізовані технології вирощування 

високих, екологічно чистих врожаїв сільськогосподарських культур  у різних природних зонах 

України з використанням систем точного землеробства; шляхи і способи підвищення 

ефективності технологій та покращення якості сільськогосподарської продукції; заходи щодо 

недопущення втрат врожаю під час збирання, транспортування та зберігання; способи 

скорочення витрат палива, затрат праці і енергії на вирощування врожаю сільськогосподарської 

продукції з використанням систем точного землеробства. 

Постреквізити: оцінювати економічну ефективність інноваційних технологій 

виробництва продукції рослинництва; визначати методи оцінки ефективності в галузі 

рослинництва; вимірювати та оцінювати інноваційний потенціал розробки. 

 

 

Завдання вивчення дисципліни (результати навчання) 

Завдання вивчення дисципліни є формування системи знань, вмінь та уявлень щодо 

предмету навчальної дисципліни. Мати уявлення про: економіку рослинництва продуктових 

підрозділів; новітні технології в рослинництві; інноваційні технології в сільському 

господарстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  

- методи управління й планування матеріальних та пов’язаних з ними інформаційних і 

фінансових потоків для підвищення конкурентоспроможності підприємств; 

- тенденцій розвитку аграрних наук, технологій і техніки в сільськогосподарському 

виробництві; 

- проблеми в сфері сільськогосподарського виробництва; 

вміти:  

- приймати обґрунтовані управлінські рішення для забезпечення прибутковості підприємства; 

- приймати ефективні рішення стосовно форм і методів управління інженерними системами в 

АПК; 

- приймати ефективні рішення щодо складу та експлуатації комплексів машин; 

- здійснювати ефективне управління та оптимізацію матеріальних потоків; 

- створювати і оптимізувати інноваційні техніко-технологічні системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні продукції і технічному сервісі;  

- застосовувати багатокритеріальні моделі прийняття рішень у детермінованих умовах та в 

умовах невизначеності під час вирішення професійних завдань.  
 

 

 



Календарно-тематичний план 

№ 

 

Тема Форма 

діяльності 

Обсяг 

годин 

Бали Термін 

виконання 

 Модуль 1 Аудиторна 28 20 2.09.19-

4.10.19 

1 Лекція 1: Земельні ресурси 

сільськогосподарських підприємств. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 2.09.19-

6.09.19 

2 Лекція 2: Матеріально-технічна база і 

науково-технічний прогрес у сільському 

господарстві. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 2.09.19-

6.09.19 

3 Лекція 3: Засоби виробництва та 

виробничі фонди сільського 

господарства. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 9.09.19-

13.09.19 

4 Лекція 4: Інвестиції в АПК. Аудиторна, 

лекційна 

2 1 16.09.19-

20.09.19 

5 Лекція 5: Ціна та ціноутворення в АПК. Аудиторна, 

лекційна 

2 1 16.09.19-

20.09.19 

6 Лекція 6: Розширене відтворення та 

розподіл валового доходу в 

сільськогосподарських підприємствах. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 23.09.19-

27.09.19 

7 Лекція 7: Ефективність виробництва 

аграрних підприємств. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 30.09.19-

4.10.19 

8 Практичне заняття 1. Визначення 

економічних показники раціонального 

використання землі. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 2.09.19-

6.09.19 

9 Практичне заняття 2. Впровадження 

прогресивних технологій. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 2 9.09.19-

13.09.19 

10 Практичне заняття 3. Обґрунтування 

виробничої потужності підприємств  

методи її визначення і показники 

використання. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 2 9.09.19-

13.09.19 

11 Практичне заняття 4. Ефективність 

інвестицій. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 2 16.09.19-

20.09.19 

12 Практичне заняття 5. Методи 

розрахунку цін та аналізу господарської 

діяльності підприємства. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 2 23.09.19-

27.09.19 

13 Практичне заняття 6. Визначення якість 

продукції та її вплив на збільшення 

доходів. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 2 23.09.19-

27.09.19 

14 Практичне заняття 7. Встановлення Аудиторна, 2 2 30.09.19-



методичних підходів до аналізу 

прибутковості підприємства 

практичне 

заняття 

4.10.19 

Модуль 2 аудиторна 44 20 7.10.19-

11.10.19 

Проміжна атестація Тестування - 15 14.10.19-

18.10.19 

15 Лекція 8: Економіка рослинництва. Аудиторна, 

лекційна 

2 1 30.09.19-

4.10.19 

16 Лекція 9: Економіка зернопродуктового 

підкомплексу 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 

 

7.10.19-

11.10.19 

17  Лекція 10: Економіка бурякоцукрового 

підкомплексу 

Аудиторна, 

лекційна 

2 14.10.19-

18.10.19 

18 Лекція 11: Економіка картопле 

продуктового підкомплексу 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 

 

14.10.19-

18.10.19 

19 Лекція 12: Економіка 

плодоовочепродуктового підкомплексу 

Аудиторна, 

лекційна 

2 21.10.19-

25.10.19 

20 Лекція 13:Економікаолійно-жирового 

підкомплексу. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 28.10.19-

1.11.10 

21 Лекція 14: Історія становлення новітніх 

технологій в рослинництві   та умови їх 

реалізації. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 28.10.19-

1.11.10 

22 Лекція 15: Інноваційні процеси. Аудиторна, 

лекційна 

2 1 4.11.19.-

8.11.19 

23 Лекція 16: Інноваційні технології  в 

сільському господарстві. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 11.11.19-

15.11.19 

24 Лекція 17: Інновації в рослинництві. Аудиторна, 

лекційна 

2 1 11.11.19-

15.11.19 

25 Лекція 18: Економічна ефективність 

інноваційних технологій в рослинництві. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 1 18.11.19-

22.11.19 

26 Практичне заняття 8. Інтенсифікація 

основних галузей рослинництва та їх 

економічна ефективність. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 7.10.19-

11.10.19 

27 Практичне заняття 9. Встановлення 

методичних підходів до формування 

ринкового механізму фінансування 

насінництва зернових культур з метою 

прискорення наукового прогресу в 

селекції. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 7.10.19-

11.10.19 

28 Практичне заняття 10. Формування та 

розвиток ринку цукру та удосконалення 

ринкової інфраструктури. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 14.10.19-

18.10.19 



29 Практичне заняття 11. Концентрація 

виробництва картоплі в спеціалізованих 

господарствах. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 21.10.19-

25.10.19 

30 Практичне заняття 12. Обґрунтування 

зональних параметрів виробничих типів 

спеціалізованих господарств. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 21.10.19-

25.10.19 

31 Практичне заняття 13. Впровадження 

високоврожайних гібридів олійних 

культур. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 28.10.19-

1.11.10 

32 Практичне заняття 14. Екстенсивні 

технології. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 4.11.19.-

8.11.19 

33 Практичне заняття 15. Визначення 

поняття інновації, інноваційного процесу, 

інноваційної діяльності. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 4.11.19.-

8.11.19 

34 Практичне заняття 16. Інноваційні 

технології обробітку ґрунту та 

ефективність їх застосування при 

вирощуванні зернових культур. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 11.11.19-

15.11.19 

35 Практичне заняття 17. Інноваційні 

технології обробітку ґрунту та 

ефективність їх застосування при 

вирощуванні зернових культур. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 18.11.19-

22.11.19 

36 Практичне заняття 18. Методи оцінки 

ефективності в галузі рослинництва 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 1 18.11.19-

22.11.19 

 Самостійна робота Виконання 

індивідуаль

ного 

завдання 

78 15 2.09.19-

6.09.19 

37 Тема 1: Земельні ресурси 

сільськогосподарських підприємств. 
Державний земельний кадастр. Грошова 

оцінка земель, методика її визначення. 

Раціональне використання землі в 

сільському господарстві 

Самостійне 

вивчення 

5 1 9.09.19-

13.09.19 

38 Тема 2: Матеріально-технічна база і 

науково-технічний прогрес у 

сільському господарстві. 
Економічна ефективність науково-

технічного прогресу. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 9.09.19-

13.09.19 

39 Тема 3: Засоби виробництва та 

виробничі фонди сільського 

господарства. 
Оборотні фонди в сільському 

господарстві їх склад і джерела їх 

Самостійне 

вивчення 

5 1 16.09.19-

20.09.19 



утворення. 

40 Тема 4: Інвестиції в АПК. 
Іноземне інвестування в АПК України. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 23.09.19-

27.09.19 

41 Тема 5: Ціна та ціноутворення в АПК. 
Механізм підтримки паритету цін в 

ринковій економіці. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 23.09.19-

27.09.19 

42 Тема 7: Ефективність виробництва 

аграрних підприємств. 

Деякі методи проектування 

прибутковості підприємства. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 30.09.19-

4.10.19 

43 Тема 9: Економіка зернопродуктового 

підкомплексу. 

Шляхи підвищення ефективності та 

удосконалення розвитку міжгалузевих 

зв’язків у зерно продуктовому 

підкомплексі. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 30.09.19-

4.10.19 

44 Тема 10: Економіка бурякоцукрового 

підкомплексу. 

Основні напрями підвищення 

ефективності бурякоцукрового 

підкомплексу та удосконалення 

економічних взаємовідносин між 

інтегрованими галузями. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 7.10.19-

11.10.19 

45 Тема 11: Економіка картопле 

продуктового підкомплексу. 

Впровадження досягнень науки і 

передового досвіду в картопле 

продуктовому підкомплексі. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 14.10.19-

18.10.19 

46 Тема 12: Економіка 

плодоовочепродуктового 

підкомплексу. 

Напрями реформування інфраструктури 

ринку плодоовочевої продукції. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 14.10.19-

18.10.19 

47 Тема 13: Економіка олійно-жирового 

підкомплексу. 

Використання прогресивних методів 

заготівлі і переробки насіння олійних 

культур. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 21.10.19-

25.10.19 

48 Тема 14: Історія становлення новітніх 

технологій в рослинництві та умови їх 

реалізації. 

Проміжні, або інтегровані технології. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 28.10.19-

1.11.10 

49 Тема 15: Інноваційні процеси. 
Процес трансформації наукової думки в 

інноваційний продукт. 

Самостійне 

вивчення 

5 1 28.10.19-

1.11.10 



50 Тема 17: Інновації в рослинництві. 

Інновація як фактор підвищення 

ефективності виробництва зерна. 

Самостійне 

вивчення 

14 2 4.11.19.-

8.11.19 

 Всього 
- 

150 100 2.09.19-

8.11.19 

  

Політика виставлення балів (система оцінювання та критерії) 

 
Поточне тестування та самостійна робота 
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Ате- 

ста- 
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к
о

 

в
и

й
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ес
т
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за

м
ен

  Су- 

ма Разом за модуль 1 – 20 бал. Разом за модуль 2 – 20 бал. 

Змістовий  

модуль 1- 10 

балів 

Змістовий модуль  

2 –-10 балів 

Змістовий модуль  1 – 

10 балів 

Змістовий модуль 

1 

-10 балів 

С 

Р 

С 

Т1 

 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т 9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т15 Т16 Т17 Т18 15 55 

(40+         

15 ) 

15 30  100 

5 5 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 4 

 
Критерії оцінювання знань і умінь студентів, % до балу:  

Своєчасність виконання – 50%. 

Повнота викладення матеріалу – 25%. 

Образне осмислення фактів, деталей –15%. 

Професійне мовлення – 10%. 

Методи навчання 
 

1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, 

інструктаж, робота з книгою (читання, переказ, виписування, складання плану, конспектування, 

виготовлення таблиць, графіків, опорних конспектів тощо).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація,  спостереження. 

 1.3. Практичні: лабораторний метод, практична робота, вправа, виробничо-практичні 

методи. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний. 

 2.2. Методи синтезу. 

 2.3. Індуктивний метод. 

 2.4. Дедуктивний метод. 

 2.5. Традуктивний метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів. 

 3.1.Проблемний 

 3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 

 3.3. Дослідницький 

 3.4. Репродуктивний 

 3.5.Пояснювально-демонстративний 

 4.  Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, мозкова 

атака, диспути, круглі столи, використання навчальних та контролюючих тестів, використання 

опорних конспектів лекцій). 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, 

інтерактивної дошки та електронних таблиць, case-study (метод аналізу конкретних ситуацій), 

діалогове навчання, співробітництво студентів (кооперація). 
 

Вимоги викладача 



Контроль знань і вмінь студентів по вивченню навчальної дисципліни проводиться на 

основі: 

 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

 3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 

 - рівень знань, продемонстрований на практичних;  

-  активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

 - результати виконання та захисту лабораторних робіт; 

 - експрес-контроль під час аудиторних занять; 

 - самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- написання рефератів, звітів; 

 - результати тестування; 

 - письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 

 - виробничі ситуації, кейси тощо. 

 

Література для вивчення дисципліни 

 
Базова 

1. Економіка продуктового підкомплексу: Навчальний посібник / Збарський В.К., 

Мацібора В.І., Рогач С.М. та ін.; За ред. Професора В.К.Збарського. – К.: ТОВ «ЦП 

«КОМПРИНТ», 2011. – 415 с.  

2. Березівський П.С., Михалюк Н.І. Організація, прогнозування та планування 

агропромислового комплексу. Навчальний посібник/ За ред. П.С. Березівського.- Львів: 

«Магнолія Плюс»: Вид. СПД ФО В.М. Піча, 2004. - 443 с.  

3. Економіка сільського господарства: Навч. посібник/ Збарський В.К., Мацібора 

В.І., Чалий А.А. та ін.; За ред. В.К.Збарського, В.І.Мацібори – К.: Каравела, 2011. – 264 с.  

4. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-е вид. 

доповнене і перероблене. - К.: КНЕУ 2002. - 624 с.  

5. Бідзюра І.П., Збарський В.К., Ільчук М.М. Основи підприємницької діяльності та 

агробізнесу: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних аграрних закладів освіти. – К.: 2001. - 320с.  

6. Географія агропромислових комплексів: Навч. посібник/ М.Д.Пістун, В.О.Гуцал, 

Н.І. Провотар. –К.: Либідь, 1997. –200 с.  

7. Організаціяагропромислового комплексу: Підручник / М.Й. Хорунжий.-К.: 

КНЕУ, 2001. – 382 с. 

Допоміжна 

1. Агропромисловий комплекс у системі зовнішньоекономічної діяльності України / 

П.Т. Саблук, А.А. Фесина, В.І. Власов та ін.; за ред. П.Т. Саблука. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 242 

с.  

2.  Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективирозвитку. 

Інформаційно-аналітичнийзбірник (випуск 6) / за ред. П. Т. Саблука та ін. - К.: ІАЕ УААН, 

2007. -764 с.  

3. Андрющенко А.І. Методи підвищення природної рибо-продуктивності ставів / 

А.І. Андрющенко, Р.А. Балтаджі, Н.І. Вовк. – К.: Інститутрибногогосподарства УААН, 1998. 

– 114 с.  

4. Багрій Т.В. Збереження і відродження цукробурякового виробництва в Україні // 

Економіка АПК, 2009. – №2.  

5. Бойко В. І. Зерно і ринок: Монографія. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 312 с.  



6. Бурик А.Ф. Переваги циклічного процесу виробництва продукції птахівництва на 

прикладі СВАТ «Птахо-комбінат «Бершадський» // Збірник наукових працьУманського 

державного аграрного університету. – Умань, 2005. – Вип. 61, Ч. 2. – С. 243-252.  

7. Вдовенко Н.М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в 

Україні / Н.М. Вдовенко // Економіка АПК. - 2010. - № 3.  

8. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні 

і практичніаспекти) / Відп. редактор акад. УААН В.М.Трегобчук. - К.: Ін-т економіки НАН 

України, 2003 - 259с.  

9. Голомша Н. Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції України 

та Польщі на світовому аграрному ринку // Інноваційна економіка. - 2008. - № 3.  

10. Голошина Н.Є., Файчук О.М. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності 

українського цукру. // Економіка АПК - 2010. - №7.  

11. Гринжевський М.В. Словник-довідник науково-виробничих термінів і понять у 

рибному і водномугосподарствах / М.В. Гринжевський, В.М. Єрко, А.В. Пекарський. – К.: 

Вищаосвіта, 2002. – 303 с.  

 


