
 

Загальна інформація 

Мета дисципліни надання здобувачеві (аспіранту) теоретичних і практичних знань щодо ефективності 

використання сучасних інноваційних  технологічних  рішень в овочівництві. Планується набуття 

аспірантами (здобувачами) теоретичних і практичних навичок при освоєнні навчальної 

дисципліни, професійної підготовки з питань пріоритетного розвитку галузі овочівництва, 

використання досвіду передових країн у цьому напрямку, засвоєння основних методологічних 

підходів щодо формування моделей конкурентоздатного наукового продукту, планування 

проведення комплексних досліджень, які забезпечать науковий супровід виробництва овочів, 

оцінці ефективності від освоєння новітніх технологій. 
 

Компетентності Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК.01. Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень при вирішенні 

дослідницьких та практичних завдань, в тому числі в міждисциплінарних областях. 

ЗК.04. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, ініціювати організації 

досліджень в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності з урахуванням 

фінансування науково-дослідницьких робіт. 

ЗК.07. Здатність до максимального використання інформаційних ресурсів, комунікаційних 

технологій, пошуку, оброблення та аналізу отриманої наукової інформації. 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ 
«Економічна оцінка технологій в агрономії» 

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

 

Викладач 

Шифр та назва 

спеціальності 

201 «Агрономія» РУДЬ Вікторія Петрівна, к. е. н, 

с.н.с., старший науковий 

співробітник 

лабораторії інноваційно-

інвестиційного розвитку  овочевого 

ринку та інтелектуальної власності 

 

Профіль викладача:    
https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-

kadriv/kadrovij-potencial/rud-v.p/ 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова 



Спеціальні (фахові) компетентності 

СК.01. Здатність володіти методологією теоретичних і експериментальних досліджень в галузі 

сільського господарства, агрономії, селекції та генетики сільськогосподарських культур, 

овочівництва, технологій виробництва сільськогосподарської продукції. 

СК.05. Здатність використовувати програмне забезпечення (мови програмування, пакети тощо) 

та великі масиви статистичної інформації для здійснення досліджень, моделювання та 

забезпечення оптимального проходження процесів росту і розвитку овочевих рослин з 

запланованою нормативною якістю та напрямом використання. 

СК.12. Здатність до комплексного та системного підходу в аналізі результатів досліджень в 

технології і веденні насінництва. 

Результати навчання ЗПРН.05. Знання і вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

комп’ютерні засоби та програми для генетико-статистичного обрахунку результатів 

експериментів, створення комп’ютерної бази вихідних даних, її систематизації у відповідності 

до задач досліджень. 

СПРН.08. Вміння використовувати інформацію щодо сучасних тенденцій розвитку світової і 

вітчизняної сільськогосподарської науки, щодо вирішення глобальних проблем агрономії. 

СПРН.12. Знання щодо володіння методиками визначення економічної ефективності, вміння 

визначати шляхи зменшення витрат та економії ресурсів. 

СПРН.13. Вміння застосовувати сучасні способи і методи планування та організації 

сільськогосподарського виробництва на основі екологічно спрямованих, адаптивних технологій 

вирощування культур. 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (150 год). У тому числі: лекції – 24 год, практичні заняття –26 год,  самостійна 

робота – 100 год 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Термін викладання 2 семестр ( 1 курс) 

 

Інформація про консультації 

Щодня з  13.00  до 15.30   в онлайн режимі за винятком вихідних або щоп’ятниці  онлайн та офлайн (кім. 96) 

 

 

 



Програма дисципліни 

Назва тем  Год Зміст тем 

Змістовний модуль 1. Овочівництво – інтенсивна галузь аграрного  виробництва 

1. Наукові засади та основні 

принципи формування 

агарного ринку. Особливості 

ринку сільськогосподарської 

продукції в Україні. 

Формування і 

функціонування ринку 

овочевої продукції, 

закономірності та 

особливості 

8 Теоретичні онови і соціально-економічна сутність ринку овочевої продукції, методологія, 

понятійний апарат, економічний зміст.  Наукові засади та основні принципи формування 

агарного ринку. Особливості формування ринку сільськогосподарської продукції в 

Україні. Формування і функціонування ринку овочевої продукції, закономірності та 

особливості. Аналіз кон’юнктури.  
 

2. Законодавче та наукове 

забезпечення галузі 

овочівництва. Нормативно-

правові акти 

10 Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку овочівництва. Нормативно-правова база 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Шляхи вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення галузі овочівництва. Розробка інноваційних програм і 

проектів розвитку овочівництва у межах регіональної стратегії інноваційного розвитку. 

3. Тенденції розвитку 

світового та національного 

овочевого ринку. Динаміка 

змін 

10 Тенденції розвитку галузі овочівництва в Україні, світі та країнах СНД.  Динаміка показників 

зміни посівних площ, валових зборів та рівня урожайності. Темпи росту, аналіз показників. 

Встановлення причин. Перспективи розвитку. Аналіз кон’юнктури. 

4. Роль галузі овочівництва в 

системі продовольчого 

ринку. Баланси споживання і 

виробництва овочевої 

продукції в Україні 

8 Індикатори продовольчої безпеки України. Методика складання зведеного прогнозного балансу 

та споживання овочів. Періодичність складання, інформаційна база. 

5. Світовий розвиток та 

сучасний стан розвитку 

галузі насінництва. 

Логістика, оператори ринку.    

10 Сучасний стан розвитку галузі насінництва на національному та світовому рівнях. Основні 

оператори  ринку, експортно-імпортні операції. Напрямки ефективного розвитку насінництва. 

Шляхи підвищення ефективності виробництва насіння.  

 

6. Регіональні, зональні та 

структурні зміни у 

виробництві основних 

овочевих культур. Аналіз 

причин 

12 Тенденції та особливості розвитку ринків окремих овочевих культур. Визначення частки окремих 

овочевих культур в системі овочевого ринку. Аналіз причин порушення зонального вирощування 

овочів. Пропозиції щодо вдосконалення науково обґрунтованої структури посівних площ за 

регіонами на основі ефективних рішень в овочівництві. 



7. Проблеми та перспективи 

розвитку товарного 

овочівництва в Україні 

8 Вплив змін форм власності на вирощування овочів. Великотварні і дрібнотоварні господарства, 

їх роль і значення при виробництві овочів. 

8. Стан і розвиток 

захищеного ґрунту в Україні, 

особливості, перспективи. 

8 Місце, значення і роль захищеного грунту у виконанні соціальних функцій. Тенденції 

формування захищеного грунту, ємність ринку. Проблеми і перспективи функціонування галузі 

захищеного грунту. 

9. Підвищення рівня 

концентрації, спеціалізації та 

інтенсифікації виробництва 

овочів. Кооперація в 

овочівництві 

8 Організаційно-економічний механізм, формування ефективної інфраструктури овочевого ринку. 

Напрями підвищення рівня інтенсифікації на овочевому ринку. Розвиток кооперації. 

10. Маркетинг в 

овочівництві. Концепції, 

принципи та функції 

маркетингу. Напрями 

реалізації концепції 

соціально-етичного 

маркетингу. Канали збуту 

овочевої продукції. 

8 Конкурентоспроможність овочевої продукції. Формування ефективної системи реалізації 

овочевої продукції. Концепції, принципи та функції. Напрями реалізації концепції соціально-

етичного маркетингу. Канали збуту овочевої продукції. 

Калькулювання витрат, нормативи собівартості, бізнес-планування 

11. Удосконалення цінового 

механізму в ринкових умовах. 

Нормативи собівартості. 

12 Особливості встановлення ціни на овочеву продукцію. Фактори ціноутворення (базові, 

кон'юнктурні, регулюючі). Нормативний метод встановлення ціни. 

12. Складання технологічної 

карти. Калькулювання 

витрат. 

14 Складання технологічної карти. Облік (калькулювання) витрат на виробництво і віднесення їх на 

готовий продукт. Визначення собівартості одиниці продукції. 

13. Показники економічної 

ефективності виробництва 

овочів 

12 Економічна ефективність (галузі, підприємства, досліду, використання результатів НДР). 

Показники економічної ефективності виробництва овочів (натуральні, вартісні). Прибуток. 

Рентабельність. 

14. Методика розрахунку 

економічного ефекту від 

впровадження інновацій. 

12 Чистий дохід базового і нового варіанту. Методика розрахунку економічного ефекту від 

впровадження інновацій. 

15. Бізнес-планування в 

овочівництві 

10 Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел. Виявлення сильних та 

слабких сторін підприємства, заходу (SWOT-ана́ліз). Складання бізнес-плану підприємства. 

Зниження ризиків підприємницької діяльності. Оцінка ефективності проекту. 

 

 



№ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Год 

1 Робота з нормативно-правовими актами, за профілем дисертації) 2 

2 Збір та аналіз статистичних даних щодо світового виробництва овочів та окремих овочевих культур (за 

профілем дисертації). 

2 

3 Збір та аналіз статистичних даних щодо споживання овочів та окремих овочевих культур (за профілем 

дисертації). 

2 

4 Збір та аналіз статистичних даних щодо виробництва насіння окремих овочевих культур (за профілем 

дисертації). 

2 

5 Збір та аналіз статистичних даних щодо зональних та структурних зміни при виробництві основних овочевих 

культур. Аналіз причин. 

4 

6 Витрати на вирощування овочевих культур і насіння. Нормативи собівартості. 2 

7 Складання технологічної карти. Калькулювання витрат. 2 

8 Показники економічної ефективності виробництва овочів (натуральні і вартісні). 2 

9 Методика розрахунку економічного ефекту від впровадження інновацій. 4 

10 Складання бізнес-плану. 4 

Усього годин 10 

 

№ САМОСТІЙНА РОБОТА Год 

1 
Наукові засади та основні принципи формування агарного ринку. Особливості ринку сільськогосподарської 

продукції в Україні. 
6 

2 Законодавче та наукове забезпечення галузі овочівництва. Нормативно-правові акти. 6 

3 Тенденції розвитку світового та національного овочевого ринку. Динаміка змін. 6 

4 
Роль галузі овочівництва в системі продовольчого ринку. Баланси споживання і виробництва овочевої 

продукції в Україні. 
6 

5 Світовий розвиток та сучасний стан розвитку галузі насінництва. Логістика, оператори ринку.     6 

6 Регіональні, зональні та структурні зміни у виробництві основних овочевих культур. Аналіз причин. 6 

7 Проблеми та перспективи розвитку товарного овочівництва в Україні. 6 

8 Стан і розвиток захищеного грунту в Україні, особливості, перспективи. 6 

9 
Підвищення рівня концентрації, спеціалізації та інтенсифікації виробництва овочів. Кооперація в 

овочівництві.   
6 

10 
Маркетинг в овочівництві. Концепції, принципи та функції. Напрями реалізації концепції соціально-

етичного маркетингу. Канали збуту овочевої продукції.   
6 

11 Удосконалення цінового механізму в ринкових умовах. Нормативи собівартості. 8 

12 Складання технологічної карти. Калькулювання витрат. 8 



13 Показники економічної ефективності виробництва овочів. 8 

14 Методика розрахунку економічного ефекту від впровадження інновацій. 8 

15 Бізнес-планування в овочівництві. 8 

Усього годин 100 

 

Виконання  індивідуального науково-дослідного завдання 

Виконується у формі обов’язкового 

реферату з прочитаної літератури за 

вільним вибором здобувача (одна із тем  

самостійної роботи).  

      Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку: 

- правильність постановки  задачі, рішення, оцінка рішення;  

-грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;  

- оформлення відповідно до чинних стандартів; 

- наявність посилань на джерела інформації;  

- самостійність виконання  (діагностується під час захисту).   

      Обсяг реферату повинен бути 25–30 сторінок, оформлений згідно 

ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення”, з кількістю  опрацьованих 

літературних джерел – 30-40, іншомовних не менше 10. 

Максимальна 

оцінка - 10 

балів 

 

Список рекомендованих джерел 

1. Удосконалення науково-обґрунтованої структури посівних площ за регіонами на основі ефективних рішень в овочівництві: 

[моногр.] / О.М. Могильна, О.В. Куц, В.П. Рудь, Л.А. Терьохіна,  С.М. Кормош, Л.М. Урюпіна, О.П. Стовбір, Є.О. Духін, С.М. 

Даценко, В.В. Кузьменко, Є.В. Зінченко, В.В. Сидора, А.В. Яковченко]. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 248 с. ISBN 978-966-949-664-5. 

2. Адаптивна технологія вирощування насіння моркви: [моногр.] / за ред. О.Д. Вітанова – Вінниця // Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 

204 с. ISBN 978-966-949-678-2. 

3. Енергоефективна технологія вирощування насіння буряка столового: [моногр.] / за ред. О.Д. Вітанова, О.М. Могильної, О.В. 

Романова - Вінниця: ТОВ «Нілан», 2020. 275 с. ISBN 978-966-924-844-2.  

4. Методичні рекомендації «Наукове забезпечення розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях відповідно до 

спеціалізації сільськогосподарських підприємств»: [моногр.]  / За науковою редакцією: М.І. Ромащенка, Р.А. Вожегової, А.П. 
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 Про затвердження Порядку розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації від 17.06.2020  № 1141 

 Про затвердження форми заявки на внесення до Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та 
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 Інформаційні ресурси 
Пошукові системи мережі Інтернет – GOOGLE, Rambler, Yandex тощо. 

Інформаційно-пошукові системи - GOOGLE Scholar, ГЛОБОС, Science Tehnology, AGRIS (http://agris.fao.org/agris-search/index.do), 

AGRO-PROM, Math Search.  

Електронні бази даних (БД):  

http://nbuv.gov.ua  

http://dnsgb.com.ua   

http://sops.irbis24.org  

http://library.vadimstepanov.ru/database.htm 

AGRICOLA (http://agricola.nal.usda.gov) 

AGROS (http://www.cnshb.ru) 

УКРАГРОТЕКА (http://dnsgb.com.ua/dnsgb.html) 

CAB Abstracts (http://www.cababstractsplus.org/) 

ФАО (http://www.fao.org/agora/ru/ ) 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) (https://doaj.org)  

KOMPASS (http://ua.kompass.com)  



Базова історична література по сільському господарству 18-20 ст. 

(http://chla.library.cornell.edu) 

ДСУ Державна служба статистики України  http://www.ukrstat.gov.ua 

FAOSTAT [Електронний ресурс]. URL: http://faostat.fao.org. 

 

Схема оцінювання 

Сума балів  за ECTS за національною шкалою Бали нараховуються наступним чином 

90–100 А 

зараховано 

      Оцінювання знань і вмінь здійснюється за 100-бальною 

шкалою і становить: за відвідування лекцій, виконання 

практичних занять, тестувань за результатами 

проходження модулів та ІНДЗ – до 70 балів, за результати 

заліку – до 30 балів.  

       Підсумковий залік проводиться у формі тестування.       

Здобувач допускається до здачі заліку, якщо ним було 

виконане ІНДЗ у формі реферату. 

82–89 В 

74–81 С 

64–73 D 

60–63 Е 

35-59 FX 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
не зараховано, з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Оцінювання за складовими дисципліни 

Відвідування лекцій  

(за кожне заняття/всього) 

2 бал/24 
Політика опанування дисципліни 

Виконання практичних робіт  

(за кожне заняття/всього) 

2 бали/26 Відвідування (участь в 

дистанційному режимі при онлайн 

та офлайн викладанні) лекцій 

Кожне заняття (виняток – хвороба) 

Тестування  (модуль 1) 

                       (модуль 2) 

5 балів 

5 балів 

Дотримання принципів 

академічної доброчесності  

Дотримання принципів академічної 

доброчесності (списування під час 

контрольних заходів заборонені, 

реферати повинні мати коректні 

текстові посилання на використану 

літературу). 

Виконання ІНДЗ 10 балів 

Залік 30 балів Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку Всього 100 балів 

 


