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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Мета дисципліни «Організація виробництва» – формування у студентів 

теоретичних знань із організації виробництва в аграрних формуваннях та набуття 

практичних навичок із проектування організації виробничих процесів, використання 

методів підвищення ефективності функціонування підприємства. Під час вивчення курсу 

розглядаються питання: теоретичні основи організації виробництва; типи і методи 

організації виробництва; організація комплексної підготовки виробництва; процес 

організаційного проектування та раціоналізація виробничих систем; організація діяльності  

підрозділів основного виробництва та виробничої інфраструктури підприємства; 

організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Модуль, тема 
Години 
(лекції/ 

практичні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

7 семестр 

Модуль 1. Теоретичні основи організації виробництва 

Тема 1. Теоретичні 

засади організації 

виробництва 
1/2 

Знати теоретичні 

основи організації 

виробництва.  

Вміти визначати 

беззбитковий обсяг 

виробництва 

продукції 

рослинництва 

Здача ПР1 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 2. Система 

ведення господарства  

1/2 

Знати систему 

ведення господарства, 

її складові та порядок 

обґрунтування. 

Вміти планувати 

врожайність с.-г.  

культур. 

Здача ПР2 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 3. Види 

підприємств і 

об’єднань, їх 

організаційно-

економічні основи 

1/2 

Знати види 

підприємств і 

об’єднань, їх 

організаційно-

економічні основи. 
Вміти проводити 

Здача ПР3 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

5 
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оцінку ефективності 

вирощування культур. 
elearn) 

Тема 4.  Організація 

виробничого процесу 

на підприємстві в 

просторі та часі. Типи 

і методи організації 

виробництва 
1/2 

Знати: типи, форми і 

методи організації 

виробництва; 

елементи виробничої 

структури 

підприємства. 

Вміти впроваджувати 

заходи, які спрямовані 

на гармонійне 

поєднання типів і 

методів організації 

виробництва з метою 

забезпечення 

оптимізації 

виробничих процесів 

Виконання  

ПР4 (в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 5. Організація 

використання землі 

1/2 

Знати: організацію 

землекористування в 

сільськогосподарських 

підприємствах. 

Вміти обґрунтував 

ати структуру 

посівних площ 

Здача ПР4 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 6. Організація 

використання засобів 

виробництва в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

1/2 

Знати: Організація 

використання засобів 

виробництва в 

сільськогосподарських 

підприємствах. 

Вміти розробляти 

виробничу програму з 

рослинництва 

Здача ПР5 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 7. Суспільні 

форми організації 

виробництва 

1/2 

Знати суспільні 

форми організації 

виробництва. 
Вміти визначати 

потребу с.-г. 

підприємства в 

насінні. 

Здача ПР6 

(в.т.ч. в 

elearn), 

виконання 

СР№1 (в.т.ч. 

в elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Модуль 2. Організація діяльності підрозділів основного виробництва та виробничої 

інфраструктури 

Тема 8 Організація 

рільництва 

1/2 

Знати організацію 

галузі рільництва. 

Вміти: розробляти 

баланси використання 

продукції 

рослинництва 

Здача ПР7 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 9 Організація 

кормо виробництва, 

овочівництва 

садівництва і 

виноградарства 

1/2 

Знати організацію 

галузей кормо 

виробництва, 

овочівництва 

садівництва і 

виноградарства. 

Здача ПР8 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

5 



Вміти: elearn) 

Тема 10. Організація 

галузі скотарства 

1/2 

Знати організацію 

галузі скотарства. 

Вміти: 

обґрунтовувати 

доцільність 

впровадження 

організаційних заходів 

з розвитку галузі 

скотарства. 

Здача ПР9 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 11. Організація 

галузі свинарства 

1/2 

Знати організацію 

галузі свинарства. 

Вміти: 

обґрунтовувати 

доцільність 

впровадження 

організаційних заходів 

з розвитку свинарства. 

Здача ПР10 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 12. Організація 

галузі птахівництва 

1/2 

Знати організацію 

галузі птахівництва. 

Вміти: 

обґрунтовувати 

доцільність 

впровадження 

організаційних заходів 

з розвитку галузі 

птахівництва 

Здача ПР11 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 13. Організація 

допоміжних і 

обслуговуючих 

виробництв 

1/2 

Знати організацію 

виробничої 

інфраструктури в 

аграрних 

підприємствах. 

Вміти обґрунтовувати 

доцільність 

впровадження 

організаційних заходів 

з розвитку виробничої 

інфраструктури 

підприємства. 

Здача ПР12 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

3 

Тема 14 

Організаційно-

виробниче 

забезпечення якості та 

конкуренто-

спроможності 

продукції 1/2 

Знати заходи з 

організаційно-

виробничого 

забезпечення якості та 

конкуренто-

спроможності 

продукції. 

Вміти: 

обґрунтовувати 

доцільність 

впровадження 

організаційних заходів 

із забезпечення якості 

та конкуренто-

спроможності 

продукції 

Здача ПР13 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

2 



Тема 15. Комплексна 

підготовка 

виробництва до 

випуску нової 

продукції 

1/2 

Знати організацію 

комплексної 

підготовки 

виробництва; процес 

організаційного 

проектування та 

раціоналізації 

виробничих систем. 

Вміти економічно 

обґрунтовувати 

доцільність 

впровадження 

організаційних 

проектів з розвитку 

виробничих систем 

підприємства. 

Здача ПР14 

(в.т.ч. в 

elearn), 

виконання 

СР№2,3 

(в.т.ч. в 

elearn), 

проходження 

тестів 

(в.т.ч. в 

elearn) 

5 

Всього за  семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


