
Дисципліна Економіка агропромислових формувань 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до 

початку вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є нормативні навчальні 

дисципліни:  економічна теорія, економіка підприємства, економічний 

аналіз, державне регулювання, основи підприємництва. 

Що буде 

вивчатися 

Предмет і методи дисципліни “Економіка підприємств аграрного сектору”. 

Аграрний сектор як основа продовольчої безпеки країни. Економічні засади 

функціонування агроформувань. Розміщення і спеціалізація агроформувань. 

Агропромислова інтеграція та іі форми. Концентрація виробництва та 

диверсифікація агроформувань. Інтенсивність розвитку підприємства та 

інноваційна діяльність. Розвиток підприємства: моделі, типи, 

трансформація, реструктуризація. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Курс стане в нагоді усім тим, хто має намір володіти економічними 

поняттями та застосовувати їх на практиці, проявляти підприємливість і 

вміння використовувати ринкову ситуацію на користь ділу; правильно 

оцінювати якісні і кількісні зрушення у розвитку економіки агроформувань. 

Чому можна 

навчитися/резуль

тати навчання 

(ПРН) 

ПРН 7. Розв’язувати складні інженерно-технічні задачі, пов’язані з 
функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними 
процесами виробництва, зберігання, обробки та транспортування 
сільськогосподарської продукції. 
ПРН 8. Оцінювати та аргументувати значимість отриманих результатів 
випробувань сільськогосподарської техніки. 
ПРН 9. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у 
процесі професійної діяльності, та формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу. 
ПРН 11. Виконувати експериментальні дослідження роботи 
сільськогосподарської техніки в конкретних умовах використання, 
здійснювати патентний пошук. 
ПРН 12. Вибирати машини і обладнання та режими їх роботи у механізованих 
технологічних процесах рослинництва, тваринництва, первинної обробки   
сільськогосподарської продукції. Проектувати технологічні процеси та 
обґрунтовувати комплекси машин для механізованого виробництва 
сільськогосподарської продукції. Розробляти операційні карти для виконання 
механізованих технологічних процесів. 
ПРН 17. Вибирати та застосовувати механізовані технології відповідно до 
агрокліматичних  умов та обґрунтовувати  технології за економічними та 
якісними критеріями. 
ПРН 20. Оцінювати роботу машин і засобів механізації аграрного 
виробництва за критеріями екологічності та ефективності 
природокористування. Розробляти заходи із зниження негативного впливу 
с.-г. техніки на екосистему. 
ПРН 21. Визначати склад та обсяги механізованих робіт, потребу в пально-
мастильних матеріалах, запасних частинах. 
ПРН 23. Аналізувати ринок продукції та с.-г. техніки. Складати бізнес-
плани виробництва с.-г. продукції. Виконувати економічне обґрунтування 
технологічних процесів, технологій, матеріально-технічного забезпечення 
аграрного виробництва. Застосовувати методи управління проектами 
виробництва продукції рослинництва та тваринництва. 
ПРН 24. Організовувати виробничий процес підрозділів з технічного 

забезпечення агропромислових виробництв. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

інтегральна: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі агропромислового виробництва, що передбачає застосування 

певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і 



характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

загальні: 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальні:  
СК 6. Здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому 
числі в системі точного землеробства; проектувати та управляти 
технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, 
зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської 
продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва; 
СК 12. Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну 
інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення аграрного 
виробництва; 
СК 13. Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне 
управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне 
забезпечення агропромислового виробництва відповідно до реалізації 
правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати 
показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і 
виконувати відповідні захисні заходи; 

СК 14. Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності 

застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому 

виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-

тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в 

працездатному стані. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми), 

інтерактивні елементи, он-лайн консультування. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття. 

Семестровий 

контроль 

Іспит. 

 


