


 
1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну  
Сахно Андрій Анатолійович, професор, доктор економічних наук, 

професор кафедри економіки, електронна адреса: andrijsahno@gmail.com 
2. Опис навчальної дисципліни  
Економіка виробництва продукції аквакультури 
кількість кредитів ЄКТС – 6; кількість годин – 180 годин, у тому числі 58 

аудиторних годин, 122 години самостійна робота;  
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни  
Термін викладання – один семестр, І семестр.   
4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 
«Економіка виробництва продукції аквакультури» належить до 

нормативної навчальної дисципліни, освітній компонент циклу професійної та 
практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 
таких дисциплін (пререквізитів): «Аквакультура природних та штучних 
водойм», «Стандартизація продукції аквакультури», «Техничні засоби в 
аквакультурі», «Технологія виробництва продукції аквакультури». 

-  основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів):  «Здоров’я об’єктів аквакультури», 
«Методологія досліджень аквакультури», «Моделювання технологічних 
процесів в аквакультурі»,  «Світова аквакультура». 

5. Характеристика навчальної дисципліни  
5.1. Призначення навчальної дисципліни  
Дисципліна «Економіка виробництва продукції аквакультури» має 

розкрити майбутнім фахівцям ефективну методологію вирішення завдань 
організації економічної системи, як засобу управління процесами здійснення 
підприємницьких ідей, бізнес програм, змін вихідного становища будь-якої 
виробничої технології, пов’язаних з виробництвом продукції аквакультури. 
Зміст цих завдань полягає у створенні й розвитку суб’єктів господарювання з 
виробництва продукції аквакультури (підприємств, фірм, виробництв, 
автономних виробничих структур тощо), націлених на кінцевий результат із 
заздалегідь визначеними вартісними й якісними характеристиками. 

 
5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка виробництва 

продукції аквакультури» є формування у майбутніх фахівців галузі водних 
біоресурсів та аквакультури належних практичних вмінь і навичок 
застосування універсального інструментарію розробки та реалізації 
управлінських рішень з метою досягнення ефективного існування та розвитку 
суб’єкта господарювання з виробництва продукції аквакультури, надання 
студентам знань з основ організації процесу забезпечення потреб господарства. 



 
5.3  Задачі вивчення дисципліни  
Забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування студентами 

основних інструментів економіки виробництва продукції аквакультури, 
розробка і обґрунтування особливостей управління підприємством; визначення 
цілей та здійснення аналізу економічних показників діяльності підприємства; 
оцінка ефективності виробництва продукції та перспектив розвитку 
підприємства; планування кошторису і бюджетування на підприємстві. 

5.4   Зміст навчальної дисципліни   
Навчальна дисципліна «Економіка виробництва продукції аквакультури»  

належить до нормативних дисциплін. Предметні компетентності: здатність 
оцінювати нормативну та законодавчу базу стосовно виробництва продукції 
аквакультури; аналізувати основні засади політики з виробництва продукції 
аквакультури; враховувати особливості технологічного процесу виходячи з 
економічних засад виробництва продукції аквакультури; визначати сутність та 
зміст основних економічних категорій: основні засоби, обігові фонди та фонди 
обігу, кадри, продуктивність праці, трудомісткість продукції, собівартість, ціни, 
прибуток, рентабельність, ефект, ефективність тощо; пропонувати наукові 
підходи щодо багатоцільового використання водних ресурсів та пошуку шляхів 
підвищення ефективності їх використання; обирати та використовувати методи 
економічного обґрунтування господарських заходів для прийняття 
управлінських рішень.  Загальним результатом вивчення дисципліни є 
формування у майбутніх фахівців належної компетентності з прийняття рішень 
щодо виробництва продукції аквакультури. 

 
5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

Форма організації 
навчання та кількість 

годин 

№
 т
иж

ня
  

Назва теми 

лекційні 
заняття 

практичні 
заняття 

Самостійна робота,  
кількість годин 

 
1 

Місце виробництва 
продукції аквакультури в 
національній економіці. 

2 2 11 

 
2 

Водні біоресурси. Основні 
законодавчі акти, які 
регулюють виробництво 
продукції аквакультури 

2 2 10 

 
3 

Основні напрями 
використання продукції 
аквакультури. 

2 2 10 

 
4 

Економічні відносини у 
процесі виробництва 
продукції аквакультури. 

2 2 10 

 Основні  засоби у 4 4 10 



5,6 виробництві продукції 
аквакультури.  

 
7 

Оборотні засоби у 
виробництві продукції 
аквакультури. 

2 2 10 

 
8 

Трудові ресурси та оплата 
праці в процесі 
виробництва продукції 
аквакультури. 

2 2 10 

 
9,10 

Собівартість і 
ціноутворення на 
продукцію аквакультури. 

4 2 11 

 
11 

Методи оцінки 
ефективності виробництва 
продукції аквакультури. 

2 2 10 

 
12 

Фінансування і 
оподаткування у процесі 
виробництва продукції 
аквакультури. 

2 2 10 

 
13 

Планування і 
прогнозування розвитку 
виробництва продукції 
аквакультури. 

2 2 10 

 
14,15 

Економічна оцінка 
ефективності виробництва 
продукції аквакультури. 

4 4 10 

 Разом 30 28 122 
 
6. Самостійна робота студента  
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час.  
Графік самостійної роботи 

№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Години  Термін 
виконання  

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до практичних 
занять 

60 щотижнево Усне та 
письмове 
(тестове) 
опитування 

2 Підготовка рефератів 12 4 рази в семестр Усний захист 
3 Виконання індивідуальних 

завдань 
25 3 рази в семестр Усне 

опитування 
4 Розрахунки та дослідження з 

використанням комп’ютера  
25 2 рази в семестр Усний захист 

 Разом  122 - - 
 
7. Список основної та додаткової літератури 
Основна література 

1. Про затвердження форми звітності № 1А-риба (річна) «Виробництво 



продукції аквакультури за 20 р.» та інструкції щодо її заповнення: Наказ 
Мінагрополітики України від 21.03.2012 № 141. 

 
2. Про аквакультуру: Закон України від 18.09.2012 № 5293-VI (чинний з 

01.07.2013 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 79. – С. 26. 
3. Альбом спеціалізованих форм первинної документації для підприємств 

аквакультури / Н.М. Вдовенко. – К. : Вітас ЛТД, 2012. – 56 с. 
4. Державне регулювання розвитку аквакультури в Україні: Монографія / 

Н.М. Вдовенко. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 464 с. 
Додаткова література 
5. Спільна рибна політика ЄС. Регламент від 11.12.2013 № 1380 / 2013. 
6. Орендарям водойм рибопродуктивність слід планувати вже сьогодні / 

Н. Вдовенко // Агросвіт України – 2013. – № 3. – С. 30–31. 
7. Норми   рибопродуктивності   слід   ураховувати   вже    сьогодні    /  Н. 

Вдовенко // БАЛАНС-АГРО. – 2013. – № 10. 
8. Контроль і оцінка результатів навчання  
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 
компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 балів 
(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та 
ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, 
виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний 
контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів;  підсумковий 
контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо студент протягом 
семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до іспиту не допускається. Крім 
того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 
рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи.  

9. Політика навчальної дисципліни  
Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 
дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення студентів 
до науково-дослідної роботи. 


