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1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета: вивчення аспірантами основних підходів до описання та 

обґрунтування економічної оцінки вирощування сільськогосподарських 

культур. 

Завдання: опанування аспірантами теоретичних основ та набуття 

практичних навичок при оцінці економічної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур.  

2. Опис навчальної дисципліни 

 «Економічна оцінка технологій у рослинництві» 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

201 «Агрономія» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 

 Семестр 

Загальна кількість  

годин − 90 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента − 4 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

16 год. 

Практичні 

16 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

58 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю: 

залік 
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3. Передумови для вивчення дисципліни 

У результаті вивчення курсу "Економічна оцінка технологій у 

рослинництві" фахівець повинен знати: 

- основні методи оцінки енергетичної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур; 

- принципи побудови моделей росту та розвитку рослин та їх використання 

при визначенні економічної оцінки вирощування польових культур; 

- методи та показники оцінки економічної ефективності використання 

наявних ресурсів, матеріально-технічної бази; 

- методи та комп’ютерні програмні засоби для визначення економічної 

оцінки вирощування сільськогосподарських культур. 

На підставі отриманих знань фахівець повинен вміти: 

- визначати найбільш економічно вигідні технологічні операції при 

вирощуванні сільськогосподарських культур; 

- визначити показники собівартості продукції та продуктивності праці; 

- скласти технологічну карту вирощування сільськогосподарських культур; 

- визначити енергетичну та економічну оцінки вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Об’єкт дисципліни – процеси впливу технологічних прийомів на 

підвищення економічної ефективності вирощування сільськогосподарських 

культур. Крім того в сферу вивчення дисципліни входить визначення методів та 

прийомів для зменшення енергозатрат на виробництво сільськогосподарської 

продукції. 

Предмет дисципліни – сучасні методи економічної оцінки ефективності 

вирощування сільськогосподарських культур. 

«Економічна оцінка технологій в рослинництві», як навчальна дисципліна 

тісно пов’язана з такими дисциплінами, як : рослинництво, кормовиробництво 

та луківництво, овочівництво, інтегрований захист рослин, фітопатологія та 

ентомологія, економіка, фізіологія рослин, технологія зберігання та переробки 

продукції рослинництва, агрохімія та ін. 
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Кінцевим результатом вивчення основних агрономічних дисциплін є 

використання отриманих знань у створенні сучасних технологічних прийомів 

для підвищення економічної ефективності вирощування сільськогосподарських 

культур. 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та 

методологічними знаннями при виконанні науково-дослідницької 

та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей 

знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, 

знання праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 

фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складову загально-

цивілізаційного процесу. 

РН 6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових 

наукових положень та ідей. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири 

сучасного суспільства та стан її наукової розробки, робочі 

гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і 

поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН1 РН2 РН6 РН8 

ФК5 + +   

ФК7 + + + + 

ФК9 + + + + 
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ФК 5. Здатність до встановлення природних передумов застосування 

конкретних модифікацій і методів досліджень, вибору раціональної методики 

польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної точності вимірювань і 

якості кінцевих побудов, що необхідно підтвердити на прикладі власного 

дослідження. 

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати 

проведених експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних 

досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній сфері. 

ФК 9. Вміння розробляти систему експериментальних досліджень для 

практичного підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у 

агротехнологічному процесі. 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,5 16 8 

Практичні заняття 1,0 16 16 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 0,41 58 24 

Модульна контрольна робота 12 1 12 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 

 

*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20 % від максимальної кількості балів, які аспірант може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 
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Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість 

балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН1, РН2 Лк1, Лк2, Лк3, Лк5, Пр1-2, Ср1, 

Ср3, Ср6, Ср7, Ср9 
12 20 

РН6 Лк4, Лк6, Пр3-4, Пр5, Пр6, 

Пр7, Ср2, Ср8 
10 17 

РН8 Лк7, Лк8, Пр8, Ср4, Ср5, Ср10 7 11 

РН1, РН2, 

РН6, РН9 
МКР 7 12 

Разом: 36 60 

 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що аспірант має 

певні знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як 

мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, 

аспірант з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ розрахункових 

завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, 

набраних здобувачем вищої освіти, складає 60% від максимальної кількості 

балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

7.Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й 

підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей 

аспірантів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення 

семестрового екзамену у формі тестування на ПК. Тести охоплюють програму 

навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка розуміння аспірантом 
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програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 

Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому 

місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки аспіранта і рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни. 

Аспірант не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в 

сумі не досягла 36 балів. Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем вищої освіти 

у випадку складання заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість 

балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за іспитом складаються із суми балів за відповіді на 

тестові питання, що округлені до цілого числа. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих 

під час заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. 

8. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти аналізу економічної ефективності 

вирощування сільськогосподарських культур 

Тема 1. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур та їх 

класифікація (2 год). 

1 Поняття про технології та їх класифікація. 

2 Історія становлення технологій у рослинництві. 

3 Характеристика технологій із різним рівнем інтенсифікації виробництва.  

Тема 2. Ґрунтово-кліматичні ресурси сільськогосподарських підприємств (2 

год). 

1. Ґрунт як головний засіб виробництва в сільському господарстві.  
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2. Економічні показники раціонального використання ґрунту. 

3. Раціональне використання ґрунту та вологи в сільському господарстві. 

Тема 3. Матеріально-технічна база і науково-технічний прогрес у рослинництві 

(2 год). 

1. Поняття і особливості матеріально-технічної бази сільського господарства. 

2. Основні напрями науково-технічного прогресу в сільському господарстві. 

3. Сучасні процеси хімізації сільського господарства, її основні напрями і 

економічна ефективність. 

4. Засоби виробництва та їх класифікація. 

Тема 4. Собівартість та аналіз витрат рослинницької продукції (2 год). 

1. Економічна суть витрат виробництва та собівартості продукції. 

2. Методика визначення собівартості продукції рослинництва. 

3. Значення та шляхи зниження собівартості продукції. 

Змістовний модуль 2. Шляхи та методи підвищення економічної оцінки 

технологій у рослинництві 

Тема 5. Інформаційні технології в рослинництві (2 год). 

1. Роль інформації як засіб збільшення економічної ефективності технологій. 

2. Інформаційні ресурси та технології сільськогосподарських підприємств. 

3. Розвиток і впровадження інформаційних технологій у рослинництві. 

Тема. 6.Аналіз економічної ефективності вирощування, зберігання і продажу 

продукції рослинництва (2 год). 

1. Економічна характеристика досліджуваного підприємства. 

2. Аналіз економічної ефективності вирощування рослинництва 

досліджуваного підприємства. 

3. Зберігання та продаж продукції як елементи підвищення економічної 

ефективності технологій у рослинництві. 

Тема 7. Конкурентоздатність технологій у рослинництві (2 год). 

1. Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: 

основні проблеми та перспективи розвитку. 
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2. Фактори для підвищення конкурентоспроможності технологій у 

рослинництві. 

Тема 8. Основні шляхи підвищення ефективності технологій у рослинництві (2 

год). 

1. Сучасні проблеми підвищення економічної ефективності технологій у 

рослинництві. 

2. Інтенсифікація сільського господарства – головний шлях підвищення 

економічної ефективності технологій у рослинництві. 

3. Інноваційний напрям підвищення ефективності виробництва продукції 

рослинництва у підприємствах. 

9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти аналізу економічної ефективності 

вирощування сільськогосподарських культур 

1 Лк1 Сучасні технології вирощування сільськогосподарських 

культур та їх класифікація  
2 

2 Лк 2 Ґрунтово-кліматичні ресурси сільськогосподарських 

підприємств 
2 

3 Лк 3 Матеріально-технічна база і науково-технічний прогрес 

у рослинництві 
2 

4 Лк 4 Собівартість та аналіз витрат рослинницької продукції 2 

Всього за змістовий модуль 1: 8 

Змістовний модуль 2. Шляхи та методи підвищення економічної оцінки 

технологій у рослинництві 

5 Лк 5 Інформаційні технології в рослинництві 2 

6 Лк 6 Аналіз економічної ефективності вирощування, 

зберігання і продажу продукції рослинництва 
2 

7 Лк 7 Конкурентоздатність технологій у рослинництві 2 

8 Лк 8 Основні шляхи підвищення ефективності технологій у 

рослинництві 
2 

Всього за змістовий модуль 2: 8 

Разом: 16 
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10. Теми  
№

 з
/п

 

Т
ем

а 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Пр 1-2 Розробка  технологічних карт залежно від 

технологічних прийомів вирощування 

сільськогосподарських культур  

4 

2 Пр 3-4 Розрахунок енергоємності засобів та предметів праці 

при оцінці технологій 
4 

3 Пр 5 Розрахунок енергоємності затрат праці та шляхів 

зменшення енергозатрат 
2 

4 Пр 6 Розрахунок вартості технологічних прийомів при при 

вирощуванні сільськогосподарських культур 
2 

5 Пр 7 Розрахунок вартості засобів та предметів праці при 

оцінці технологій  
2 

6 Пр 8 Методи та шляхи зменшення затрат для підвищення 

економічної ефективності вирощування культур  
2 
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12. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Тема 
Назва тем 

Кількість 

годин  

1 Ср1 Основні методологічні засади поліпшення 

використання та визначення економічної 

ефективності матеріально-ресурсного забезпечення 

6 

2 Ср2 Методика та показники аналізу  економічної 

ефективності технологій у рослинництві 

6 

3 Ср3 Класифікація аграрних підприємств та їх 

спеціалізація 

6 

4 Ср4 Суть і значення науково-технічного прогресу у 

рослинництві 

5 

5 Ср5 Фактори конкурентоспроможності 

сільськогосподарського підприємства 

6 
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6 Ср6 Новітні технології у сільському господарстві та 

перспектива їх поширення 

6 

7 Ср7 Технічне забезпечення інноваційних технологій у 

рослинництві 

5 

8 Ср8 Трудові ресурси як чинник підвищення економічної 

ефективності технологій у рослинництві 

6 

9 Ср9 Роль і значення переробних підприємств як чинника 

підвищення економічної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур 

6 

10 Ср 10 Застосування альтернативних джерел енергії для 

підвищення економічної оцінки технологій у 

рослинництві  

6 

Всього: 58 

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття 

проводяться в навчальних аудиторіях, у т.ч. з використанням комп'ютерів, а 

також на ділянках ягідництва у ботанічному саду та на дослідному полі. 

14. Рекомендовані джерела інформації 

1. Гарькавий А. Д., Петриченко В. Ф., Спірін  А. В. Конкурентноспроможність 

технологій і машин: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДАУ – «Тірас». – 2006. 

– 59 с. 

2. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств – К: Урожай, 2000. 258 с. 

3. Економіка підприємств АПК: Навчальний посібник/За редакцією проф. 

Дусановського С.Л. - Тернопіль: Горлиця, 2008. - 257 с.  

4. Мельник І. І., Тивоненко І. Г., Грише С. Г. та ін. Інженерний менеджмент. 

За ред. І. І. Мельника. Навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2007. – 

536с. 

5. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві. - К.: КНЕУ, 2000.  
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6. Польовий А .М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та 

продуктивності агроекосистем / А. М. Польовий. – Вид-во «КНТ», 2007. – 344 

с.  

7. Рефомування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: 

Посібник у питаннях і відповідях / Під ред П. Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 1999.  

8. Саліхова О. Б. Високотехнологічні виробництва : від методології оцінки до 

піднесення в Україні : монографія. НАН України, Ін-т економ. та прогнозув. 

К, 2012. – 624 с. 

9. Сільське господарство Тернопільської області: Статистичний збірник. 

Тернопіль: Тернопільське управління статистики, 2013. - 214 с.    

10. Царенко О.М. «Економічний аналіз діяльності підприємств 

агропромислового комплексу К., Вища школа. 1998 р. 201 с. 

11. Яців І.Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: 

монографія / І.Б. Яців.- Львів: Український бестселер, 2013.-427с.  

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 

10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 

Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій 

та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, 

патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, 

наукові звіти). 

3. Сайт кафедри рослинництва http://www. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-roslynnytstva. 


