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 Пояснювальна записка робочої програми 
                                           1.   Вступ 
Робоча навчальна програма дисципліни "Економіка та організація агропромислового 

виробництва" є складовою     частиною   нормативно-методичного   забезпечення   навчального 

процесу   для   підготовки   спеціалістів   напрямку   «Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва». Зміст програми передбачає лекції, практичні, самостійну 

роботу студентів. Форма підсумкового  контролю:  екзамен. 

2. Опис предмета навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Курс: підготовка 

молодших спеціалістів 

Напрям, спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика начальної 

дисципліни 

Кількість: 

 

Загальна кількість 

годин-216 

Тижневих - 

Аудиторних - 

Самостійної роботи - 

 

Шифр та назва галузі знань:  

20 Аграрні науки та 

продовольство 

Шифр та назва спеціальності: 

208 Агроінженерія 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

Рік навчання: 3,4 

Семестр: 6,7,8 

Лекції – 24,46,26 

Практичні – 6,10,10 

Самостійна робота – 30,34,30 

Вид контролю - екзамен 
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3.  Мета та завдання курсу 
 Мета курсу  – вивчення і пошук шляхів вирішення проблеми ефективного використання 

обмежених ресурсів аграрних підприємств усіх форм власності та видів для максимального 

задоволення потреб людини. 

Завдання дисципліни включає вивчення: 

 специфіки дії об’єктивних економічних законів щодо сучасних аграрних підприємств 

усіх форм власності та видів за умов формування сталого розвитку; 

 предмета і методів дисципліни; значення і особливостей сільськогосподарського 

виробництва; поняття, сфер і структура управління АПК, сучасного рівня розвитку сільського 

господарства України, стану розв’язання екологічних проблем галузі сільського господарства; 

поняття, значення та складові продовольчої безпеки країни;  

 економічні засади функціонування агроформувань; 

  розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, державного 

регулювання і підтримки розвитку аграрних підприємств; агропромислової інтеграції та іі форм; 
концентрації виробництва та диверсифікації агроформувань; 

  поняття аграрного ринку, його внутрішня будова; державне регулювання ринку 

сільськогосподарської продукції і продовольства;  
 інтенсивність розвитку підприємств та інноваційна діяльність;  

 поняття та чинники розвитку підприємства і характеристика основних теорій розвитку; 

реструктуризації і реорганізації підприємств. 

Завдяки вивченню дисципліни слухачі повинні знати: 

 основні поняття, терміни і показники, що використовуються у науково-економічній 

літературі і практичній діяльностіагроформувань; 

 екологічні аспекти досліджуваних проблем; 

 специфіку, проблеми діяльності агроформувань в сучасних умовах господарювання та 

шляхи їх ефективного вирішення. 

Вивчення дисципліни дає можливість економісту набути навичок самостійної роботи в 

АПК, вміти вільно володіти економічними поняттями та застосовувати їх на практиці, 

проявляти підприємливість і вміння використовувати ринкову ситуацію на користь ділу; 

правильно оцінювати якісні і кількісні зрушення у розвитку економіки та організації 

агроформувань.  

Дана дисципліна вивчається після засвоєння студентами політекономії, макро- та 

мікроекономіки, бухгалтерського обліку, статистики, інформатики та комп’ютерної техніки, 

розміщення продуктивних сил, економіки підприємства. 

Економіка та організація агроформувань передує вивченню таких дисциплін, як 

менеджмент, маркетинг, інвестування, економічний аналіз, аудит, державне регулювання, ціни 

та ціноутворення, податкова система, організація агробізнесу і підприємництва. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 
Тема 1.Предмет, методи і завдання науки »Економіка та організація агропромислового 

виробництва» 

1. Поняття про предмет науки. 

2. Завдання науки і її місце серед інших наук. 

3. Методи науки і прийоми дослідження. 

4. Зміст і порядок вивчення дисципліни. 

Тема2.Засоби виробництва сільськогосподарських підприємств, організація їх 

раціонального використання 

1. Засоби виробництва, джерела їх формування і відтворення. 

2. Знос і амортизація основних засобів. 

3. Оборотні засоби. 
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4. Комплектування господарств засобами виробництва і методика розрахунку потреби в 

техніці. 

Тема3. Організація використання трудових ресурсів в аграрних формуваннях 

1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів аграрних формувань і 

мотивація праці. 

2. Поняття ринку праці, його елементи і функції. 

3. Основні принципи і прогресивні форми організації праці. 

4. Праця, її продуктивність. Організація робочих місць. 

Тема 4.Планування виробництва в сільськогосподарських підприємствах 

1. Завдання і основні принципи планування економічного і соціального розвитку. 

2. Методи і нормативна база планування. 

3. Механізм планування та система планів. 

4. Перспективне планування розвитку сільськогосподарських підприємств. 

5. Річне (поточне) планування економічного і соціального розвитку 

сільськогосподарського підприємства. 

6. Оперативне планування в сільськогосподарських підприємствах. 

Тема 5. Організація матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств 

1. Система матеріально-технічного забезпечення в Україні та її завдання. 

2. Організація внутрішньогосподарського транспорту. 

3. Організація технічного обслуговування, ремонту та зберігання техніки. 

4. Організація нафтового господарства та електрогосподарства сільськогосподарських 

підприємств. 

5. Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств. 

Тема 6. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств, їх розміри і поєднання 

галузей 

1. Розміщення і концентрація сільськогосподарського виробництва. 

2. Економічний зміст та значення спеціалізації сільськогосподарського виробництва. 

3. Показники спеціалізації сільськогосподарських підприємств та фактори, що їх 

визначають. 

4. Обгрунтування раціонального поєднання галузей сільськогосподарських підприємств. 

5. Обгрунтування раціональних виробничих типів сільськогосподарських підприємств. 

Тема 7.Організація нормування праці в сільському господарстві 

1. Поняття, суть та значення нормування праці. 

2. Поняття та види норм праці. 

3. Поняття та класифікація нормотворчих факторів. 

4. Основні принципи нормування праці. 

5. Класифікація затрат робочого часу зміни. 

Тема8. Організаційно-економічні основи селянських і фермерських господарств 

1. Місце особистого селянського господарства в системі аграрного виробництва. 

2. Місце фермерського господарства в системі підприємницької діяльності. 

3. Створення фермерського господарства. 

4. Підтримка розвитку фермерських господарств в Україні. 

Тема 9. Земля-основа матеріального виробництва в сільському господарстві 

1. Земельний фонд України, земельна реформа. 

2. Правові основи використання земель України. 

3. Організація сучасних земельних відносин. 

4. Методика грошової оцінки землі. 

Тема 10. Оптимальні розміри аграрних формувань та їх підрозділів 

1. Поняття і показники розмірів сільськогосподарських підприємств. 

2. Раціональні розміри сільськогосподарських підприємств. 

3. Методика обґрунтування оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств. 

4. Обгрунтування розмірів фермерських господарств. 

Тема 11. Форми і системи оплати праці  в сільськогосподарських підприємствах 

1. Економічна сутність заробітної плати. 
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2. Форми і системи оплати праці. 

3. Відрядна та погодинна системи оплати праці. 

4. Оплата праці в рослинництві. 

5. Доплати та премії за кінцеві результати виробництва. 

Тема 12.Організація основних виробничих процесів в рослинництві 

1. Технологічні і організаційно-технологічні вимоги та принципи організації 

виробничих процесів. 

2. Організація підготовки та внесення добрив. 

3. Організація основного та передпосівного обробітку грунту. 

4. Організація виробничих процесів при вирощуванні зернових колосових культур. 

5. Організація виробничих процесів при вирощування круп’яних культур. 

6. Організація виробничих процесів при вирощуванні цукрових буряків. 

Тема 13. Організація овочівництва 

1. Організація овочівництва відкритого грунту. 

2. Організація овочівництва закритого грунту. 

3. Організація основних виробничих процесів в овочівництві. 

Тема 14. Організація  кормовиробництва 

1. Поняття кормової бази та принципи її організації. 

2. Класифікація кормових засобів і джерела їх надходження. 

3. Розрахунок середньої вартості та балансу кормів. 

4. Організація польового кормо виробництва. 

Тема 15. Види підприємств і об’єднань, їх  організаційно-економічні основи 

1. Різноманітність форм власності та господарювання-об’єктивна передумова 

формування ринкової економіки. 

2. Аграрні підприємства, їх організаційно-економічні основи. 

3. Організаційні форми міжгосподарських підприємств та агропромислових формувань. 

Тема 16. Форми господарювання у сільськогосподарських підприємствах 

1. Суть і основні форми організації підряду. 

2. Суть і основні принципи організації орендного підряду. 

3. Орендна плата та інші платежі орендарів, методика визначення їх розмірів. 

Тема 17. Організація підсобних виробництв і промислів 

1. Передумови розвитку підсобних виробництв і промислів. 

2. Класифікація підсобних виробництв і промислів. 

3. Принципи організації промислової діяльності аграрних формувань і організація праці. 

Тема 18.Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) підприємств 

1. Суть собівартості продукції і характеристика її видів. 

2. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств. 

3. Групування операційних витрат. 

4. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції. 
                       Контрольна робота 

 

 

5.Зв`язок між дисциплінами 
 

Нормативний курс «Економіка та організація агропромислового виробництва» є складовою 

частиною циклу фундаментальних дисциплін для економічної підготовки студентів. 

Теоретичною основою економіки та організації агропромислового виробництва є 

дисципліна «Економіка сільськогосподарських  підприємства», знання якої дозволять правильно 

зрозуміти природу та розвиток підприємств.  
 

 

6.Таблиця структури курсу 
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Таблиця 2. Структура курсу 
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Нормативні дані (кількість годин) Контроль 

навчальної 

роботи 

Аудиторні заняття Самостійна 

робота 

Лекції ПР ЛР   

 

Денна 3 

4 

6 

7 

8 

216 24 

46 

26 

6 

10 

10 

 30 

34 

30 

 

Екзамен 

 

7.Вимоги до знань і вмінь студентів 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- організаційно-економічні основи сільськогосподарських підприємств і об`єднань; 

- методи і систему реформування власності, визначення розмірів паїв, нарахування  

дивідендів; 

- систему внутрішньогосподарського планування; системи рослинництва, організацію  

основних виробничих процесів в рослинництві; 

- методи визначення норм виробітку, оплати праці у різних господарських умовах;  

організацію внутрішньогосподарських підрозділів; 

- методи розподілу валової продукції, прибутку, орендної плати за засоби виробництва  

(в т.ч. землю). 

Вміти:-  користуючись Законами України та іншими нормативними документами,  

організовувати різні сільськогосподарські підприємства незалежно від форм власності на  

принципах госпрозрахунку, повної самоокупності та самофінансування; 

- створити різні господарські формування на основі приватної власності і колективної  

організації праці; 

- раціонально, ефективно, прибутково організовувати виробництво рослинницької  

продукції, оцінювати і визначати напрями спеціалізації підприємств; 

- складати річні плани господарства і планові завдання для підрозділів; 

- розраховувати потребу в кормах для різних видів тварин, складати баланс кормів; 

- визначати потребу в насіннєвому матеріалі  та інших засобах; 

- розраховувати потребу в техніці та робочій силі за окремими категоріями робітників у  

розрізі рослинницької бригади; 

- визначати режим роботи по відпочинку робітників; 

- визначати систему оплати праці і розраховувати фонд оплати праці працівників  

рослинництва; 

- визначати виробничий напрям підприємства і його галузеву структуру; 

- організовувати виробничий напрям підприємства і його галузеву структуру; 

- організовувати роботу працівників на їх робочих місцях. 

. 

 

8.Тематичне планування навчальної дисципліни 
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Таблиця 3. Тематичне планування дисципліни 

№ 

п/п 

Назва теми Загальна  

кількість 

годин 

В тому числі 

аудиторні самостійна 

робота 

Лекції  Практ.  

 6-й семестр    

1. Тема 1.Предмет, методи і завдання 

науки »Економіка та організація 

агропромислового виробництва» 

8 4  4 

2. Тема2.Засоби виробництва 

сільськогосподарських підприємств, 

організація їх раціонального 

використання 

12 4 2 6 

3. Тема3. Організація використання 

трудових ресурсів в аграрних 

формуваннях 

12 4 2 6 

4. Тема 4.Планування виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах 
8 4  4 

5. Тема 5. Організація матеріально-

технічного забезпечення аграрних 

підприємств 

 

12 4 2 6 

6. Тема 6. Спеціалізація 

сільськогосподарських підприємств, їх 

розміри і поєднання галузей 

Контрольна робота 

8 4  4 

 Всього за семестр 

 

7-й семестр 

60 24 6 30 

7. Тема 7.Організація нормування праці 

в сільському господарстві 
 

12 8  6 

8. Тема8. Організаційно-економічні 

основи селянських і фермерських 

господарств 

12 6  6 

9. Тема 9. Земля-основа матеріального 

виробництва в сільському господарстві 
16 6 4 6 

10. Тема 10. Оптимальні розміри 

аграрних формувань та їх підрозділів 
12 6  6 

11. Тема 11. Форми і системи оплати 

праці  в сільськогосподарських 

підприємствах 

20 10 4 6 

12. Тема 12.Організація основних 

виробничих процесів в рослинництві 

Контрольна робота 

18 10 2 6 

  Всього за семестр 

8-й семестр 
92 46 10 36 

13. Тема 13. Організація овочівництва 

 
9 2 2 5 

14. Тема 14. Організація 

 кормовиробництва 
11 4 2 5 
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15. Тема 15. Види підприємств і 

об’єднань, їх  організаційно-економічні 

основи 

9 4  5 

16. Тема 16. Форми господарювання у 

сільськогосподарських підприємствах 
9 4  5 

17. Тема 17. Організація підсобних 

виробництв і промислів 
9 4  5 

18. Тема 18.Витрати виробництва і 

собівартість продукції (робіт, послуг) 

підприємств 

Контрольна робота 

19 8 6 5 

 Всього за семестр 66 26 10 30 

 Всього 216 96 26 94 

 
 

9. Тематичне планування навчальної дисципліни  
Таблиця 4 Тематичне планування дисципліни 

 

№ 

п/п 
Назва теми Час відведений 

на 

опрацювання 

(годин) 

1. Тема 1.Предмет, методи і завдання науки »Економіка та 

організація агропромислового виробництва» 

1. Поняття про предмет науки. 

2. Завдання науки і її місце серед інших наук. 

3. Методи науки і прийоми дослідження. 

4. Зміст і порядок вивчення дисципліни. 

 

4 

2. Тема2.Засоби виробництва сільськогосподарських 

підприємств, організація їх раціонального використання 

1. Засоби виробництва, джерела їх формування і відтворення. 

2. Знос і амортизація основних засобів. 

3. Оборотні засоби. 

4. Комплектування господарств засобами виробництва і 

методика розрахунку потреби в техніці. 
 

4 

3. Тема3. Організація використання трудових ресурсів в 

аграрних формуваннях 

1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів 

аграрних формувань і мотивація праці. 

2. Поняття ринку праці, його елементи і функції. 

3. Основні принципи і прогресивні форми організації праці. 

4. Праця, її продуктивність. Організація робочих місць. 
 

4 

4. Тема 4.Планування виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах 

1. Завдання і основні принципи планування економічного і 

соціального розвитку. 

2. Методи і нормативна база планування. 

4 



10 

 

3. Механізм планування та система планів. 

4. Перспективне планування розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

5. Річне (поточне) планування економічного і соціального 

розвитку сільськогосподарського підприємства. 

6. Оперативне планування в сільськогосподарських 

підприємствах. 

 

5. Тема 5. Організація матеріально-технічного забезпечення 

аграрних підприємств 

1. Система матеріально-технічного забезпечення в Україні та 

її завдання. 

2. Організація внутрішньогосподарського транспорту. 

3. Організація технічного обслуговування, ремонту та 

зберігання техніки. 

4. Організація нафтового господарства та 

електрогосподарства сільськогосподарських підприємств. 

5. Організація виробничого обслуговування 

сільськогосподарських підприємств. 
 

4 

 

6. 

Тема 6. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств, їх 

розміри і поєднання галузей 

1. Розміщення і концентрація сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Економічний зміст та значення спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва. 

3. Показники спеціалізації сільськогосподарських 

підприємств та фактори, що їх визначають. 

4. Обгрунтування раціонального поєднання галузей 

сільськогосподарських підприємств. 

5. Обгрунтування раціональних виробничих типів 

сільськогосподарських підприємств. 
 

4 

7. Тема 7.Організація нормування праці в сільському 

господарстві 

1. Поняття, суть та значення нормування праці. 

2. Поняття та види норм праці. 

3. Поняття та класифікація нормотворчих факторів. 

4. Основні принципи нормування праці. 

5. Класифікація затрат робочого часу зміни. 

 

8 

 

8. 

Тема8. Організаційно-економічні основи селянських і 

фермерських господарств 

1. Місце особистого селянського господарства в системі 

аграрного виробництва. 

2. Місце фермерського господарства в системі 

підприємницької діяльності. 

3. Створення фермерського господарства. 

4. Підтримка розвитку фермерських господарств в Україні. 
 

6 
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9. Тема 9. Земля-основа матеріального виробництва в 

сільському господарстві 

1. Земельний фонд України, земельна реформа. 

2. Правові основи використання земель України. 

3. Організація сучасних земельних відносин. 

4. Методика грошової оцінки землі. 

 

6 

10. Тема 10. Оптимальні розміри аграрних формувань та їх 

підрозділів 

1. Поняття і показники розмірів сільськогосподарських 

підприємств. 

2. Раціональні розміри сільськогосподарських підприємств. 

3. Методика обґрунтування оптимальних розмірів 

сільськогосподарських підприємств. 

4. Обгрунтування розмірів фермерських господарств. 

 

6 

11. Тема 11. Форми і системи оплати праці  в 

сільськогосподарських підприємствах 

1. Економічна сутність заробітної плати. 

2. Форми і системи оплати праці. 

3. Відрядна та погодинна системи оплати праці. 

4. Оплата праці в рослинництві. 

5. Доплати та премії за кінцеві результати виробництва. 

 

10 

12. Тема 12.Організація основних виробничих процесів в 

рослинництві 

1. Технологічні і організаційно-технологічні вимоги та 

принципи організації виробничих процесів. 

2. Організація підготовки та внесення добрив. 

3. Організація основного та передпосівного обробітку 

грунту. 

4. Організація виробничих процесів при вирощуванні 

зернових колосових культур. 

5. Організація виробничих процесів при вирощування 

круп’яних культур. 

6. Організація виробничих процесів при вирощуванні 

цукрових буряків. 

 

10 

13. Тема 13. Організація овочівництва 

1. Організація овочівництва відкритого грунту. 

2. Організація овочівництва закритого грунту. 

3. Організація основних виробничих процесів в овочівництві. 

 

2 

14. Тема 14. Організація  кормовиробництва 

1. Поняття кормової бази та принципи її організації. 

2. Класифікація кормових засобів і джерела їх надходження. 

3. Розрахунок середньої вартості та балансу кормів. 

4. Організація польового кормо виробництва. 

 

4 
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15. Тема 15. Види підприємств і об’єднань, їх  організаційно-

економічні основи 

1. Різноманітність форм власності та господарювання-

об’єктивна передумова формування ринкової економіки. 

2. Аграрні підприємства, їх організаційно-економічні основи. 

3. Організаційні форми міжгосподарських підприємств та 

агропромислових формувань. 

 

4 

16. Тема 16. Форми господарювання у сільськогосподарських 

підприємствах 

1. Суть і основні форми організації підряду. 

2. Суть і основні принципи організації орендного підряду. 

3. Орендна плата та інші платежі орендарів, методика 

визначення їх розмірів. 

 

4 

17. Тема 17. Організація підсобних виробництв і промислів 

1. Передумови розвитку підсобних виробництв і промислів. 

2. Класифікація підсобних виробництв і промислів. 

3. Принципи організації промислової діяльності аграрних 

формувань і організація праці. 

 

4 

18. Тема 18.Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, 

послуг) підприємств 

1. Суть собівартості продукції і характеристика її видів. 

2. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств. 

3. Групування операційних витрат. 

4. Послідовність і методи визначення собівартості 

сільськогосподарської продукції. 

Разом  

8 

 

 

 

 

 

 

96 

 
 

10. Планування практичних занять 
 

№ 

п\п 

Назва теми Час відведений на 

опрацювання 

(год) 

 

1. 

Тема2.Засоби виробництва сільськогосподарських 

підприємств, організація їх раціонального використання 

Практичне заняття 1. Визначення показників використання основних 

виробничих засобів. Визначення забезпеченості оборотними 

засобами. 

2 

 

 

2. Тема3. Організація використання трудових ресурсів в 

аграрних формуваннях 

Практичне заняття 2. Визначення потреби в трудових ресурсах по 

категоріях працівників 

2 

 

 

3. 

Тема 5. Організація матеріально-технічного забезпечення 

аграрних підприємств 

Практичне заняття 3.Планування вантажоперевезень і використання 

вантажних автомобілів 

2 
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11. Планування самостійної роботи. 
Таблиця 5. Планування самостійної роботи студентів 

4. Тема 9. Земля-основа матеріального виробництва в 

сільському господарстві 

Практичне заняття 4.Визначення показників рівня та ефективності 

використання землі 

Практичне заняття 5.Визначення орендної плати за землю. 

 

 

2 

2 

5. Тема 11. Форми і системи оплати праці  в 

сільськогосподарських підприємствах 

Практичне заняття 6.Нарахування заробітної плати працівникам 

галузі тваринництва. 

Практичне заняття 7.Нарахування заробітної плати працівникам 

галузі рослинництва. 

 

 

 

2 

 

2 

6. Тема 12.Організація основних виробничих процесів в 

рослинництві 

Практичне заняття 8.Планування урожайності, посівних площ і 

валових зборів сільськогосподарських культур. 

2 

7. Тема 13. Організація овочівництва 

Практичне заняття 9.Планування урожайності і валових зборів 

цукрових буряків. 

2 

8. Тема 14. Організація   кормо виробництва 

Практичне заняття 10. Планування обсягів виробництва продукції 

тваринництва. Планування виробництва та використання кормів. 

2 

9. Тема 18.Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, 

послуг) підприємств 

Практичне заняття 11.Визначення собівартості зернових культур. 

Практичне заняття 12.Визначення собівартості цукрових буряків 

Практичне заняття 13.Визначення собівартості продукції 

тваринництва. 

 

2 

2 

2 

 Всього 26 

№ 

п/п 
Назва теми Час відведений 

на 

опрацювання 

(годин) 

1. Тема 1.Предмет, методи і завдання науки »Економіка та 

організація агропромислового виробництва» 
4 

2. Тема2.Засоби виробництва сільськогосподарських підприємств, 

організація їх раціонального використання 

 

6 

3. Тема3. Організація використання трудових ресурсів в аграрних 

формуваннях 

 

6 

4. Тема 4.Планування виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах 

 

4 
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5. Тема 5. Організація матеріально-технічного забезпечення 

аграрних підприємств 

 

6 

 

6. 
Тема 6. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств, їх 

розміри і поєднання галузей 

 

4 

7. Тема 7.Організація нормування праці в сільському господарстві 

 
6 

 

8. 
Тема8. Організаційно-економічні основи селянських і 

фермерських господарств 

 

6 

9. Тема 9. Земля-основа матеріального виробництва в сільському 

господарстві 

 

6 

10. Тема 10. Оптимальні розміри аграрних формувань та їх 

підрозділів 

 

6 

11. Тема 11. Форми і системи оплати праці  в сільськогосподарських 

підприємствах 

 

6 

12. Тема 12.Організація основних виробничих процесів в 

рослинництві 

 

6 

13. Тема 13. Організація овочівництва 

 

 

5 

14. Тема 14. Організація  кормовиробництва 

 
5 

15. Тема 15. Види підприємств і об’єднань, їх  організаційно-

економічні основи 

 

5 

16. Тема 16. Форми господарювання у сільськогосподарських 

підприємствах 

 

5 

17. Тема 17. Організація підсобних виробництв і промислів 

 
5 

18. Тема 18.Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, 

послуг) підприємств 

Разом  

8 

94 
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12.Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  

припускається   суттєвих 

помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає 

визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах 

та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з типовим 

алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує 

для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. 

Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами 

інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом. 

 

13.  Перелік екзаменаційних питань 
1. Поняття про предмет науки. 

2. Завдання науки і її місце серед інших наук. 

3. Методи науки і прийоми дослідження. 

4. Зміст і порядок вивчення дисципліни. 

5. Засоби виробництва, джерела їх формування і відтворення. 

6. Знос і амортизація основних засобів. 

7. Оборотні засоби. 

8. Комплектування господарств засобами виробництва і методика розрахунку потреби в 

техніці. 

9. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів аграрних формувань і 

мотивація праці. 

10. Поняття ринку праці, його елементи і функції. 

11. Основні принципи і прогресивні форми організації праці. 

12. Праця, її продуктивність. Організація робочих місць. 

13. Завдання і основні принципи планування економічного і соціального розвитку. 

14. Методи і нормативна база планування. 
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15. Механізм планування та система планів. 

16. Перспективне планування розвитку сільськогосподарських підприємств. 

17. Річне (поточне) планування економічного і соціального розвитку сільськогосподарського 

підприємства. 

18. Оперативне планування в сільськогосподарських підприємствах. 

19. Система матеріально-технічного забезпечення в Україні та її завдання. 

20. Організація внутрішньогосподарського транспорту. 

21. Організація технічного обслуговування, ремонту та зберігання техніки. 

22. Організація нафтового господарства та електрогосподарства сільськогосподарських 

підприємств. 

23. Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств. 

24. Розміщення і концентрація сільськогосподарського виробництва. 

25. Економічний зміст та значення спеціалізації сільськогосподарського виробництва. 

26. Показники спеціалізації сільськогосподарських підприємств та фактори, що їх 

визначають. 

27. Обгрунтування раціонального поєднання галузей сільськогосподарських підприємств. 

28. Обгрунтування раціональних виробничих типів сільськогосподарських підприємств. 

29. Поняття, суть та значення нормування праці. 

30. Поняття та види норм праці. 

31. Поняття та класифікація нормотворчих факторів. 

32. Основні принципи нормування праці. 

33. Класифікація затрат робочого часу зміни. 

34. Місце особистого селянського господарства в системі аграрного виробництва. 

35. Місце фермерського господарства в системі підприємницької діяльності. 

36. Створення фермерського господарства. 

37. Підтримка розвитку фермерських господарств в Україні. 

38. Земельний фонд України, земельна реформа. 

39. Правові основи використання земель України. 

40. Організація сучасних земельних відносин. 

41. Методика грошової оцінки землі. 

42. Поняття і показники розмірів сільськогосподарських підприємств. 

43. Раціональні розміри сільськогосподарських підприємств. 

44. Методика обґрунтування оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств. 

45. Обгрунтування розмірів фермерських господарств. 

46. Економічна сутність заробітної плати. 

47. Форми і системи оплати праці. 

48. Відрядна та погодинна системи оплати праці. 

49. Оплата праці в рослинництві. 

50. Доплати та премії за кінцеві результати виробництва. 

51. Технологічні і організаційно-технологічні вимоги та принципи організації виробничих 

процесів. 

52. Організація підготовки та внесення добрив. 

53. Організація основного та передпосівного обробітку грунту. 

54. Організація виробничих процесів при вирощуванні зернових колосових культур. 

55. Організація виробничих процесів при вирощування круп’яних культур. 

56. Організація виробничих процесів при вирощуванні цукрових буряків. 

57. Організація овочівництва відкритого грунту. 

58. Організація овочівництва закритого грунту. 

59. Організація основних виробничих процесів в овочівництві. 

60. Поняття кормової бази та принципи її організації. 

61. Класифікація кормових засобів і джерела їх надходження. 

62. Розрахунок середньої вартості та балансу кормів. 

63. Організація польового кормо виробництва. 
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64. Різноманітність форм власності та господарювання-об’єктивна передумова формування 

ринкової економіки. 

65. Аграрні підприємства, їх організаційно-економічні основи. 

66. Організаційні форми міжгосподарських підприємств та агропромислових формувань. 

67. Суть і основні форми організації підряду. 

68. Суть і основні принципи організації орендного підряду. 

69. Орендна плата та інші платежі орендарів, методика визначення їх розмірів. 

70. Передумови розвитку підсобних виробництв і промислів. 

71. Класифікація підсобних виробництв і промислів. 

72. Принципи організації промислової діяльності аграрних формувань і організація праці. 

73. Суть собівартості продукції і характеристика її видів. 

74. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств. 

75. Групування операційних витрат. 

76. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції. 
 

 

14. Рекомендована література 
Основна: 

1. Андрійчук В.Г. Економіка агропромислового комплексу: Підручник / В.Г. Андрійчук. – К.: 

КНЕУ, 2013. – 779 с. 

2. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: Навчально-методичний 

посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Г. Андрійчук. –  К.: КНЕУ, 2010. – 414 с. 

3. Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених радіоактивними 

елементами. – Київ, 1994. – 181 с. 

4. Ворст П., Ровентлоу П., Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994. – 271 с. 

5. Господарський кодекс України. – Харків: інф.-правовий центр “Ксилон”, 2004. – 214 с. 

6. Економічний довідник аграрника /В.І. Дробот, Т.І. Зуб та ін.; За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. 

Саблука. – К.: Преса України, 2003. – 800 с. 

7. Коваленко Н. Я. Економика сельского хозяйства. Курс лекций. – М.: Экмос, 1999. – 448 с. 

8. Основи аграрної економіки: Підручник /В.П. Галушко та ін. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с. 

9. Павловська Л.Д. Економіка підприємства: навчальний посібник – Житомир: Ви-во 

ЖНАЕУ, 2009. – 640 с. 
10. Попов В.А. Экономика сельского хозяйства. Учебник. – М.: Экмос, 1999. – 352 с. 

11. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р., зі змінами і доповненнями. В 

кн.: Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е 

доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000, С. 224-244. 

12. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ 

Президента України. //Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня. – №230. 

13. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України 

//Урядовий кур’єр. – 2005. – № 42. 

14. Про особисте селянське господарство: Закон України від 18.07.2003 р. №742 – ІV //Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – №29. – С. 232. 

15. Про підтримку малого підприємництва: Закон України. //Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 

листопада. – №217. 

16. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України. //Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 серпня. 

– №148-149. 

17. Про фермерське господарство: Закон України. // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 

2003. – №17. – С. 25-33. 

Додаткова: 
18. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-

аналітичний збірник (вип.6). / За ред. Саблука П.Т.та інш. – К.: ІАЕ, 2003 – 763 с. 

19. Андрійчук В., Бауер Л. Менджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник. – КНЕУ, 1998. 

– 316 с. 

20. Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ / Пер. с англ. А. С. 

Каменского. – М.: Агропромиздат, 1989. – 464 с. 

21. Довідник для радіологічних служб Мінсільгосппроду України. – К.: 1997. – 175 с. 
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22. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. – К. : Логос, 2001. –

380 с. 

23. Коваленко Ю.С., Охріменко І.В., Демченко О.В. Про стан аграрного ринку (аналітичний 

огляд і методичні аспекти формування). – К.: ІАЕ УААН. – 2004. – 32 с. 

24. Малиновський А.С. Еколого-економічні та соціальні аспекти Чорнобильської катастрофи (на 

прикладі Житомирської області). – К.: ІАЕ, 2001. – 292 с.  

25. Малиновський А.С. Системне відродження сільських територій в регіоні радіаційного 

забруднення: Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 604 с. 

26. Малік М.Й., Федієнко П.М. Аграрна реформа і розвиток підприємництва. – К.: ІАЕ УААН, 

2003. – 271 с. 

27. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та 

господарювання: в 2 т./ За ред. Саблука П.Т. – К.: ІАЕ, 2001. – Т.1. – 831 с.; Т.2. – 851 с. 

28. Региональные аспекты аграрных преобразований: политика, реструктуризация, рыночная 

адаптация. /Под ред. Тиллака П., Зиновчука В. –  Халле: ІАМО, 2003. – 236 с. 

29. Рекомендації з паювання майна недержавних сільськогосподарських підприємств при їх 

реструктуризації та виділення майна в натурі їх членам в рахунок майнових паїв. / За ред. 

Саблука П.Т. – К.: ІАЕ , 1999. – 63 с. 

30. Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади. / За ред. Саблука П.Т.. 

– К.: ІАЕ УААН, 2000. – 475 с. 

31. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва. / За ред. Саблука 

П.Т.. – К.: ІАЕ, 1999. – 532 с. 

32. Сільське господарство України: криза та відновлення. /За ред. Ш. Крамола – Таубаделя,  

       С. Дем’яненка, А. Куна. – К.: КНЕУ, 2004. – 207 с. 

33. Соціальна інфраструктура села: Навч.посібн. /За ред. П.Т. Саблука., М.К. Орлатого. – К.: ІАЕ, 

2002. – 465 с. 

34. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції ( практич. посібник ). / За 

ред.  

        Саблука П.Т..– К.: ІАЕ УААН, 2000. – 555 с. 

Статті з журналів: “Економіка України”, “Економіка АПК”, “Економіст”, „Актуальні 

проблеми економіки”, “Агроінком”, “Пропозиція”, "Бізнес", „Персонал”, "Україна: аспекти праці", 

“Регіональна економіка”, “Вісник ДАУ”, "Вісник НАУ" та ін. 

15. 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. 40-річчя Жовтня, 

3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек. 

2. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/250 (Економіка України) 

3. http://polka-knig.com.ua/book.php?book=1 /Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В.Г./ 

4. http://polka-knig.com.ua/book.php?book=4 /Економічна енциклопедія/ 

5. 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). 
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