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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета вивчення курсу – дати майбутньому фахівцю економічного спрямування теоретичні основи 

та практичні навички з організації ефективного виробництва в аграрних формуваннях різних 

організаційно-правових форм. Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація та ефективне 

функціонування аграрних формувань. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

лекції/ 

практичні, 

семінарські 

Результати навчання Завдання 
Оціню 

вання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1. Предмет, завдання 

і методи дисципліни 

 

 

2/2 

Знати: методи досліджень 

дисципліни. Вміти: отримані 

знання для практичної діяль-

ності 

Здача практичних 

робіт та 

самостійної 

роботи в Elearn, 

написання тестів, 

модульних 

контрольних робіт 

усні відповіді під 

час опитувань на 

практичних 

аудиторних 

заняттях, 

участь в аналізі 

реальних задач 

 

 

 

5 

Тема2. Система ведення 

господарства 

 

 

2/2 

Знати систему ведення гос-

подарства, її складові та поря-

док обґрунтування.Вміти пла-

нувати врожайність культур. 

 

 

5 

Тема3. Види підприємств і 

об’єднань, їх організа-

ційно-економічні основи 

 

 

2/2 

Знати види формувань їх 

організаційно-економічні ос-

нови. Вміти проводити оцінку 

ефективності культур. 

 

 

 

5 

Тема 4. Організація вико 

ристання землі, засобів 

виробництва і трудових 

ресурсів 

 

 

2/2 

Знати: організацію вико-

ристання засобів виробництва 

та землі. Вміти: обґрунтувати 

структуру посівних площ 

 

 

5 

Тема 5. Основи та 

організація планування в 

аграрних формуваннях 

 

 

2/2 

Знати: форми, методи та 

процеси планування на 

підприємстві. Вміти: розроб-

ляти виробничу програму. 

 

 

 

5 

Тема 6. Планування 

виробництва продукції в 

аграрних формуваннях 

 

 

2/2 

Знати: методику розробки 

плану з розвитку підприємств. 

Вміти: обґрунтовувати опти-

мальні варіанти розвитку 

підприємства;  

 

 

 

5 

Тема 7. Планування  

собівартості продукції і 

фінансовий план 

підприємства 

 

 

2/2 

Знати: методику планування 

витрат і собівартості проду-

кції в аграрних формуваннях. 

Вміти: планувати витрати та 

розрах. собівартість прод-ції. 

 

 

 

5 

Тема 8. Суспільні форми  Знати: Особливості основних  

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2065


організації виробництва  

2/2 

суспільних форм вироб-

ництва. Вміти розробляти 

виробничу програму з 

рослинництва. 

 

 

5 

Модуль 2 

Тема 9. Організація 

рільництва  і кормо 

виробництва 

 

 

2/2 

Знати організацію галузі 

рільництва. Вміти: розроб-

ляти баланси використання 

продукції рослинництва 

Здача практичних 

робіт та 

самостійної 

роботи в Elearn, 

написання тестів, 

модульних 

контрольних робіт 

усні відповіді під 

час опитувань на 

практичних 

аудиторних 

заняттях, 

участь в аналізі 

реальних задач 

 

 

 

5 

Тема 10. Організація 

овочівництва, садівництва 

і виноградарства 

 

 

2/2 

Знати: організацію галузей, 

овочівництва садівництва і 

виноградарства. Вміти:  роз-

робляти заходи по реалізації 

продукції 

 

 

 

5 

Тема 11. Організація 

скотарства в аграрних 

формуваннях 

 

 

2/2 

Знати організацію галузі ско-

тарства. Вміти: обґрунтову-

вати доцільність впровадже-

ння заходів з розвитку галузі . 

 

 

 

5 

Тема 12. Організація 

вирощування молодняку 

ВРХ 

 

 

4/4 

Знати: організацію галузі. 

Вміти: обґрунтовувати доці-

льність впровадження заходів 

з вирощування молодняку. 

 

 

 

5 

Тема 13. Організація 

вівчарства 

 

 

2/2 

Знати організацію галузі вів-

чарства. Вміти: обґрунтову-

вати доцільність впроваджен-

ня заходів з розвитку галузі  

 

 

 

5 

Тема 14. Організація 

виробництва продукції 

свинарства та її ринок 

 

 

2/2 

Знати організацію галузі 

свинарства. Вміти: органі-

зовувати ефективну реаліза-

цію продукції 

 

 

 

5 

Тема 15. Організація 

виробництва продукції 

птахівництва та їх ринки.  

 Знати організацію галузі пта-

хівництв. Вміти: обґрунтову-

вати доцільність впроваджен-

ня заходів з розвитку галузі  

 

Тема 16. Організація 

зберігання, переробки та 

реалізації продукції  

 Знати організацію галузі 

птахівництва. Вміти: ефек-

тивно організовувати збері-

гання та переробку продукції 

 

Всього за 1 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). Реферати, ессе 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 

 


