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Кафедра Фінансів та бухгалтерського обліку 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4/120 год 

Курс  3 

Семестр  6 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента професійної підготовки 

ОПП 

Мова викладання  українська 

Система поточного та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна 

робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни: формування у майбутніх 

спеціалістів здібностей самостійно мислити, 

приймати науково-обґрунтовані управлінські 

рішення, виконувати комплексні економічні 

розрахунки для ефективного здійснення 

господарської діяльності на рівні підприємств. 

Предмет дисципліни: вивчення процесу 

розширеного відтворення в сільському 

господарстві й організаційних формах його 

функціонування - аграрних підприємствах 

Завдання дисципліни : вивчення 

господарських процесів, які відбуваються у 

виробничо-комерційних системах підприємств, 

закріплення комплексу економічних знань і 

засвоєння досягнень теорії та практики 

управління підприємствами 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

Інтегральна компетентність (ІК): 

ІК – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в ході 

професійної діяльності у галузі фінансів, 

банківської справи та страхування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування окремих 

методів і положень фінансової науки та 



характеризується невизначеністю умов і 

необхідністю врахування комплексу вимог 

здійснення професійної та навчальної 

діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК011 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02 Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК06 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК07 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК08 Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК12 Здатність працювати автономно 

Фахові компетентності спеціальності (СК): 

СК10 Здатність визначати, обґрунтовувати та 

брати відповідальність за професійні рішення. 

СК11 Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

Зміст дисципліни  Тема 1. Характеристика 

аграрних підприємств 

Тема 2. Агропромислова інтеграція 

Тема 3. Характеристика сфери агробізнесу 

Тема 4. Економіка землекористування 

сільськогосподарськими підприємствами 

Тема 5. Капітал сільськогосподарських 

підприємств 

Тема 6. Персонал сільськогосподарських 

підприємств 

Тема 7. Внутрішньогосподарські економічні 

відносини в аграрних підприємств 

Тема 8. Економічна ефективність діяльності 

аграрних підприємств 

Тема 9. Ціноутворення та державне 

регулювання діяльності аграрнихх підприємств 

Оцінювання результатів навчання Здійснюється шляхом складання суми балів, 



отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 


