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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин 

Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 

Вища математика, правознавство, інформаційні системи та 

технології 

Мова викладання Державна 

 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни сформувати у здобувачів вищої освіти систему 

теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок щодо використання основ прикладної економіки, 

методів організації ефективного господарювання на рівні основної ланки суспільного виробництва, 

підприємства. 

Основні завдання навчальної дисципліни: теоретично і практично підготувати студентів для 

вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку, зокрема: окреслення цільових 

характеристик діяльності підприємства на ринку; формування програми виробництва продукції та її 

реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми; визначення понять: поточні витрати 

підприємства; собівартість продукції; собівартість видів продукції; склад поточних витрат; вивчення 

методів та прийомів аналізу; планування витрат підприємства; оцінка ефективності господарської 

діяльності та пошук шляхів її підвищення. 

 

Заплановані результати навчання: 

 

Компетентності: 
Програмні результати навчання: 

загальні: 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями та пошуку. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові 

зв’язки розвитку господарств 

сільськогосподарського призначення усіх 

форм власності та використовувати в 

професійній діяльності фахівця з захисту і 

карантину рослин. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для 

отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин. 
 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види і організаційно-правові форми 

підприємств та їх об’єднань . 

Тема 2. Ринок і продукція. 

Тема 3. Товарна та цінова політика підприємстві. 

Тема 4. Земельні ресурси та ефективність їх використання. 

Тема 5. Персонал аграрних підприємств Продуктивність, мотивація та оплата праці в аграрних 

підприємствах. 

Тема 6. Капітал підприємства. 
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Тема 7. Витрати підприємства. 

Тема 8. Фінансово-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання. 

Тема 9. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 90 год. 

Кількість кредитів – 3,0 

Форма семестрового контролю – залік 

 

Структура курсу 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п с.р. 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види і 

організаційно-правові форми підприємств та їх об’єднань  10 2 - 8 

Тема 2. Ринок і продукція 10 2 2 6 

Тема 3. Товарна та цінова політика підприємстві 10 2 2 6 

Тема 4. Земельні ресурси та ефективність їх використання 10 2 2 6 

Тема 5. Персонал аграрних підприємств Продуктивність, 

мотивація та оплата праці в аграрних підприємствах 10 2 2 6 

Тема 6. Капітал підприємства 10 2 2 6 

Тема 7. Витрати підприємства 10 2 2 6 

Тема 8. Фінансово-економічні результати діяльності 

суб’єктів господарювання 10 2 2 6 

Тема 9. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та 

його конкурентоспроможність 10 - - 10 

Усього годин 90 16 14 60 

 

Політика оцінювання 

1. Академічна доброчесність: 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу 

про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної академії. Дотримання 

академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації 

про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

 

2. Система оцінювання:  

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

Програмні 

результати навчання 

Відсоток у 

підсумковій оцінці з 

навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість балів 

Мінімальний 

пороговий рівень 

оцінок, балів 

ПРН 2 50 50 30 

ПРН 9 50 50 30 

Разом 100 100 60 
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Система нарахування балів 

 

Накопичування балів з навчальної дисципліни 

види навчальної роботи максимальна кількість балів 

Обговорення теоретичних питань 14,0 

Розв’язування тестів 21,0 

Виконання практичних завдань 42,0 

Виконання завдань самостійної роботи 14,0 

Написання реферату 9,0 

Максимальна кількість балів 100,0 

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 

зараховано 

82 – 89 В 

74 – 81 С 

64 – 73 D 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
не зараховано 

1 – 34 F 
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