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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни Вивчення навчальної дисципліни «Економіка рибогосподарської галузі» 
дасть змогу студентам засвоїти основні економічні категорії і поняття, знати критерії і показники, 
що їх виражають, оволодіти методиками визначення різних показників, що характеризують 
забезпеченість підприємства виробничими ресурсами та ефективність їх використання; оволодіти 
методиками визначення показників економічної ефективності виробництва різних видів 
рибогосподарської продукції; вміти аналізувати одержані результати і на їх основі сформулювати 
правильні економічні висновки, дати узагальнення і пропозиції щодо підвищення ефективності 
виробництва. 

Основним завданням є концептуально і організаційно охоплювати базові аспекти 
економіки рибогосподарської галузі та вирішення продовольчої проблеми країни; визначати 
економічні показники роботи підприємств України, що здійснювали рибогосподарську діяльність; 
характеризувати сучасні тенденції та зміни у виробничо-економічних показниках рибо 
продуктового комплексу України та перспективи його розвитку, основні напрями активізації 
економіки рибного сектора, першочергові пріоритети державної підтримки; оцінювати можливості 
розвитку галузі в залежності від стану продуктивних сил. 
 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0 
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 
продовольство» 

 

Модулів - 1 

Спеціальність 
207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Рік підготовки 
Змістовних модулів - 2 1-й  
Індивідуальне завдання 
(алгоритм і програма) Семестр 

Загальна кількість годин – 
120 

2-й  
Лекції  

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійна робота 
студента – 7 

Освітній ступінь: магістр 

42  
Практичні 

20  
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 
78  

Вид контролю 
екзамен  

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Економіка рибогосподарської галузі» є 
опанування таких навчальних дисциплін освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура»: 

- Інтенсивні технології в рибництві; 
- Інформаційні технології в рибництві; 
- Організація бізнесу в рибництві 
 

 



4. Результати навчання за дисципліною 
 

Відповідно до освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура», вивчення навчальної 

дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних 

результатів навчання (РН). 

Шифр Результат навчання 
РН02.  Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати 

досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності 
державною та іноземною мовами. 

РН04.  Приймати ефективні рішення, брати відповідальність та працювати в 
критичних умовах під час  виконання виробничих, технологічних та 
наукових задач водних біоресурсів та аквакультури, аналізувати та 
інтегрувати  альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки. 

РН05.  Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем 
водних біоресурсів та аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні 
проєкти з урахуванням виробничих, правових, економічних та 
екологічних аспектів. 

РН07. Розробляти, впроваджувати та застосовувати ефективні технологічні 
процеси виробництв продукції аквакультури, забезпечувати її якість. 

РН08.  Оцінювати та забезпечувати ефективність виробництва у сфері водних 
біоресурсів та аквакультури з урахуванням правових, економічних та 
етичних обмежень. 

 
5. Програмні результати навчання 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності Програмні результати навчання 
ПР02 ПР04 ПР05 ПР07 ПР08 

ЗК04  +    
СК02  + + +  
СК08 +     
СК09  +    
СК10 +     
СК11  +  + + 

 
Загальні: 
ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні: 
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних біоресурсів та 

аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах 
СК08. Здатність аналізувати світовий ринок продукції аквакультури та організовувати 

державну підтримку,  міжнародне співробітництво в сфері рибництва та рибальства. 
СК09. Здатність організовувати підприємницьку діяльність та забезпечувати економічну 

ефективність у рибницьких господарствах. 
СК010. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію з проблем водних біоресурсів та аквакультури до фахівців і нефахівців, зокрема до 
осіб, які навчаються. 

СК011. Здатність проектувати технологічні карти та управляти виробничими процесами, 
що є складними та потребують нових стратегічних підходів у сфері водних біоресурсів та 
аквакультури. 



6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Вид заняття Максимальна кількість 
балів за одиницю 

Модуль 1 

Кількість одиниць Максимальна кількість 
балів 

Лекції  - - - 
Практичні заняття 2 17 34 

Лабораторні роботи - - - 
Семінарські заняття - - - 
Самостійна робота 11 1 11 

Модульна контрольна 
робота* 5 3 15 

Індивідуальні завдання - - - 
Разом: - 60  

*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20% від 
максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 
накопичувальною системою (60 балів). 

 
Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модуль 

Шифр результату Вид заняття 
Мінімальна кількість 

балів (репродуктивний 
рівень)** 

Максимальна кількість 
балів (творчий рівень) 

  36 60 
РН02.  Пр2, Пр3, Пр15 3,6 6 
РН04.  Пр14, Мк1, Мк2, Мк3,  10,2 17 
РН05.  Пр4-Пр7 12,2 12 
РН07. Пр8-Пр13 12,2 12 
РН08.  Пр1, Ср1 7,8 13 

Разом: 36 60 
**Мінімальний порогів рівень оцінки визначається тим, що студент 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, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних завдань 
дисципліни. Виконання практичних/контрольних/індивідуальних завдань, курсового 
проекту/роботи 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 студентом 
складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 
7. Засоби оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування. 
Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка 
розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові завдання мають 
теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань 
фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 
компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних 
за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 
змістовного модуля впродовж семестру, в сумі не досягала 36 балів. Студента слід вважати 



атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 
дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 
дорівнює 24. максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40.  

Підсумкові бали за екзамен 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 екзамену 
та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

 
8. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1. «Теоретичні основи економіки рибогосподарської галузі». 
Тема 1. Теоретичні засади державного регулювання аграрного сектора і аквакультури у 

контексті продовольчої безпеки.  
Тема 2. Сировинні ресурси і водний фонд рибогосподарського фонду в Україні.  
Тема 3. Рибне господарство України в контексті сучасного розуміння та розвитку.  
Тема 4. Розвиток рибного господарства і формування ринку його продукції.  
 
Змістовний модуль 2. «Економіка рибного господарства та аквакультури». 
Тема 5. Раціональне використання водних біоресурсів у рамках Спільної рибної політики: 

досвід Європейського Союзу.  
Тема 6. Правове регулювання діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання: основні 

законодавчі аспекти.  
Тема 7. Реформування рибного господарства: задачі до вирішення, досягнуті результати, 

плани для реалізації. 
Тема 8. Зонування в аквакультурі, вибір місця розташування рибницьких підприємств та 

управління територіями з урахуванням вимог глобального середовища.  
 

9. Теми лекцій 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Т1 Теоретичні засади державного регулювання аграрного 
сектора і аквакультури у контексті продовольчої безпеки  6  

2. Т2 Стан виробництва продукції аквакультури у світі та в 
Україні 4  

3. Т3 Рибне господарство України в контексті сучасного 
розуміння та розвитку 6  

4. Т4 Розвиток рибного господарства і формування ринку його 
продукції 6  

5. Т5 Раціональне використання водних біоресурсів у рамках 
Спільної рибної політики: досвід Європейського Союзу 4  

6. Т6 Правове регулювання діяльності вітчизняних суб’єктів 
господарювання: основні законодавчі аспекти 6  

7 Т7 Реформування рибного господарства: задачі до вирішення, 
досягнуті результати плани для реалізації 4  

8. Т8 
Зонування в аквакультурі, вибір місця розташування 
рибницьких підприємств та управління територіями з 
урахуванням вимог глобального середовища  

6  



Разом: 42  
 

10. Теми практичних занять 
№

 з/
п 

Те
ма

 
Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Т2 Раціональне використання водних біоресурсів у рамках 
Спільної рибної політики: досвід Європейського Союзу 4  

2. Т2 Правове регулювання діяльності вітчизняних суб’єктів 
господарювання: основні законодавчі аспекти 4  

3. Т2 Права та обов’язкиу сфері аквакультури 2  

4. Т3 Обліково-аналітичне забезпечення підприємств 
аквакультури 4  

5. Т4 Спеціальні форми первинної документації для суб’єктів 
рибного господарства у галузі аквакультури 4  

6. Т8 Взаємозв’язок спеціальних форм первинної документації з 
формою звітності № 1 А-риба (річна 2  

Разом: 20  
 
 

11. Самостійна робота 

№
 з/

п 

Те
ма

  Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Обсяги видатків Державного бюджету України на рибне 
господарство 

4  

2 Т2 Порядок організації оренди гідротехнічних споруд 4  
3 Т3 Статистична звітність в рибному господарстві. 4  
4 Т4 Структура, функції, завдання рибного патруля. 4  
5 Т5 Конкурентоспроможність галузі рибного господарства 4  
6 Т6 Показники конкурентоспроможності галузі 4  

7.  Т7 Формування рибної політики України в умовах Зони вільної 
торгівлі з Європейським Союзом. 6  

8.  Т8 Державна підтримка рибного господарства. 4  

9. Т9 Основні складові формування заходів регулювання ринку 
продукції аквакультури 4  

10. Т10 Інструменти регулювання ринку продукції аквакультури в 
Україні 4  

11. Т11 Моніторинг сучасного стану, планування, організації та 
здійснення заходів щодо охорони водних біоресурсів 

6  

12. Т12 Досвід здійснення контролю за цільовим використання водних 
об’єктів в умовах сучасного глобального середовища. 4  

13. Т13 Ємність ринку риби і розрахунок планових обсягів 
надходження на ринок різних видів риб. 6  

14. Т14 Спільна рибна політика Європейського Союзу. 6  
15. Т15 Європейський морський та рибальський фонд 4  
16 Т16 Фонди ESI 4  



17. Т17 Оцінка ефективності використання наявних ресурсів (водні 
об’єкти, земля під водою, рибні ресурси). 6  

Всього: 78  
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у лабораторіях та 
виробництві.   

13. Рекомендовані джерела інформації 
1. Вдовенко Н. М. Економіка рибогосподарських підприємств: [підручник]. К.: Кондор-

Видавництво, 2017. 211 с.  
2. Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Кірейцева О. В. Стратегічна екологічна оцінка в 

контексті європейської інтеграції: [навчальний посібник]. К.: НУБіП України, 2016. 87 с.  
3. Вдовенко Н.М. Рибне господарство України в умовах глобалізації економіки: 

[монографія]. К.: Кондор-Видавництво, 2016. 472 с.  
4. Vdovenko N. M., Sokol L. M., Shepeliev S. S. Ukrainian trading fish and fishery / aquaculture 

products. Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and 
prospects: [collective monograph]. Riga: Landmark SIA, 2017. Vol. 2. 195 p.  

5. Вдовенко Н. М. Педагогічна культура викладання економічних дисциплін для студентів 
спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» в умовах євроінтеграції. Вища освіта України в 
умовах глобалізації суспільства: [колективна монографія]. К.: Аграрна освіта, 2016. 300 с.  

6. Vdovenko N. M. Heraimovych V. L., Bogach L. V. Methodological basis to ensure the 
competitiveness of the agricultural sector in terms of growth of aggregate demand for safe food. National 
economic reform: experience of Poland and prospects for Ukraine: [collective monograph]. Kielce, 
Poland, Baltija Publishing, 2016. V. 1. 472 p.  

7. Vdovenko N. M., Shepeliev S. S. Paradigmatic perspective on competitive fisheries 
development in conditions of new challenges: export and import of fish and fish products. 
Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects: [collective monograph]. Opole, 2017. 348 
р.  

8. Vdovenko N. M., Herаimovich V. L. Mechanisms and methodology of data collection in the 
areas of agrarian sector of the economy. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. Вип. 244. С. 
105–113. 

9. Вдовенко Н. М., Шепелєв С. С. Еволюція теоретичних концепцій щодо забезпечення 
конкурентоспроможності галузей національної економіки. Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Економіка, 2017. Т. 22. Вип. 11 (64).С. 49–54. 

10. Вдовенко Н. М., Цимбал Л. І., Павленко М. М. Формування архітектоніки стану та 
тенденцій розвитку агрохолдингів як конкурентоспроможних учасників аграрного ринку. 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку № 14. 2018. С. 126–133. 

11. Вдовенко Н. М., Павленко М. М. Концептуальні засади конкурентоспроможної 
діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Економічний вісник Запорізької державної 
інженерної академії. 2018. Вип. 1 (13). С. 83–87. 

12. Вдовенко Н. М., Цимбал Л. І., Коробова Н. М. Функціонування інтегрованих 
підприємств аграрного сектору на засадах дії механізму державно-приватного партнерства. 
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2018. № 2 (10). С. 104–
109. 

 
Інформаційні ресурси: 

1. Наукова бібліотека Поліського національного університету http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ 
2. Навчально-інформаційний портал Поліського університету http://moodle.znau.edu.ua/ 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://moodle.znau.edu.ua/


3. Джерела Інтернет. 
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