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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів-

Галузь знань, напрям
підготовки
(спеціальність)

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
___________________
(шифр і назва)

Національних

ЕСТS

заочна
форма
навчання

Нормативна
(за вибором)

Напрям
підготовки (спеціальність)
__________________________
(шифр, назва)

__________________________
__________________________
_______________________________________

Години відповідно
до навчального
плану
Денна форма
навчання:
аудиторних –
самостійної роботи
студента
Заочна форма
навчання:
аудиторнихсамостійної роботи
студента

Примітка.

Семестр
-й

-й
Лекції

год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання –
для заочної форми навчання -

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну /год/

1
1

В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

2
2

3

3
4

5

4
6

7

8

Всього
годин
з
дисципліни

108

108

64

64

40
14
10

40
14
10

44

44

залік

залік

Доповнення та зміни:
- знято за святкові дні 6 годину, в зв’язку з цим зменшено :
- тему 7 – на 2 години
- тему 8 – на 2 години

- тему 9 – на 2 години

№
п/п

Назва тем, зміст заняття

1

2
Тема 1. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ,
КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ
ПІДПРИЄМСТВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ

Вид
Обсяг
Форма
заня
годин контролю
ття
5
3
4

Суть і об’єктивні умови
розвитку спеціалізації аграрних
підприємств.
Форми спеціалізації с/г
лек
виробництва:
зональна,
господарська,
внутрішньогосподарська,
внутрішньогалузева,
їх
характеристика.
Типи
1.1
спеціалізованих господарств.
Концентрація
сільськогосподарського
виробництва.
Рівень концентрації с/г
виробництва.
лек
Інтеграційні процеси в с/г
виробництві.

Тема 2. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

2.1

ВИРОБНИЦТВА
Поняття про виробничі лек
засоби
с/г
підприємств.
Амортизація основних засобів.
Зношення та старіння. Показники
їх
використання
основних

Основні вимоги до
Л
знань і вмінь з даної
т
теми програми
6

4

2

Вибіркове
опитування

2

Бесіда,
вибіркове
опитування

Знати:
▪
суть
спеціалізації;
▪
форми
спеціалізації;
/1
▪
концентрац
Т
ія виробництва;
Р
▪
рівень
концентрації в с/г ;
▪
суть
інтеграційних
процесів в с/г.

8
2

Вибіркове
опитування

Знати:
▪
виробничі
засоби,
їх
/1
класифікація;
▪
оборотні
засоби, їх склад і

1

2

3

4

засобів.
Оборотні
засоби
с/г
виробництв.
Показники
їх
використання.
Шляхи
ефективнішого
використання виробничих засобів
с/г підприємств.
лек
2

Практичне заняття № 1
Тема: РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
пр
ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

5

6
структура;
Вміти:
▪
розрахуват
и
показники
використання
основних засобів;
Бесіда,
▪
вибіркове розрахувати
опитування показники
використання
оборотних засобів;
▪
розрахуват
и
амортизацію
основних засобів.

2

Оформлен
ня звітів

2

фронт.
опитування,
тестуван
ня

Семінарське заняття № 1
Тема 1: СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ,
КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА
ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
сем
АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ
Тема 2: ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ВИРОБНИЦТВА

Тема 3. КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ В

6

Вміти:
▪
розрахуват
и
показники
використання
основних засобів;
▪
розрахувати
/1
показники
використання
оборотних засобів;
▪
розрахуват
и
амортизацію
основних засобів.
Знати:
▪
суть
спеціалізації;
▪
форми
спеціалізації;
▪
концентрац
ія виробництва;
▪
рівень
концентрації в с/г ;
▪
суть
інтеграційних
процесів в с/г;
▪
виробничі
засоби,
їх
класифікація;
▪
оборотні
засоби, їх склад і
структура;
▪
суть
інвестицій, їх види;

1
2
3
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЦТВІ .
Поняття про інвестиції, їх
види.
Капітальні вкладення в с/г
лек
підприємства.
Розрахунок
капітальних вкладень в с/г
3.1
об’єкти.
Розрахунок
економічної
лек
ефективності
капітальних
вкладень.

4

2

2

Практичне заняття № 2
Тема: РОЗРАХУНОК
КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

пр

2

5

6

Знати:
▪
суть
Вибіркове інвестицій, їх види;
опитування
особливості
капітальних
/7
вкладень в с/г 13
Вибіркове
виробництво;
опитування
Вміти:
▪
розраховувати
капітальні вкладення;

Вміти:
▪
розрахуват
и
капітальні
Оформлен вкладення;
ня звітів
▪
розрахувати питомі
капітальні вкладення.

Тема 4. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА,
ЦІНОУТВОРЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Витрати
виробництва.
Методи розрахунку собівартості
с/г продукції і послуг.
лек
Кошторис
витрат,
економічні елементи витрат.
Калькуляція, калькуляційні
статті.
4.1
лек
Шляхи
зниження
собівартості с/г продукції і
послуг.
Ціноутворення
в
с/г
виробництві.
лек
Форми і системи оплати
праці в с/г виробництві
Практичне заняття № 3
Тема: РОЗРАХУНОК
СОБІВАРТОСТІ С/Г ПРОДУКЦІЇ
ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ ВИТРАТ

пр

14

2

2

2

2

Знати:
▪ Суть
і
значення витрат;
▪ Кошторис
витрат;
▪ калькуляція;
/7
▪ види
Вибіркове
1
собівартості;
опитування
▪ методи
ціноутворення;
▪ форми
і
системи оплати праці.
Бесіда,
вибіркове
опитування
Вміти:
▪
розрахуват
Оформлен
и
собівартість
ня звітів
продукції
за
кошторисом;
Вибіркове
опитування

1

2

3

4

5

Практичне заняття № 4
Тема: РОЗРАХУНОК
СОБІВАРТОСТІ С/Г ПРОДУКЦІЇ
ЗА КАЛЬКУЛЯЦІЙНИМИ
СТАТТЯМИ

Практичне заняття № 5
Тема: РОЗРАХУНОК
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

пр

2

Оформлен
ня звітів

пр

2

Оформлен
ня звітів

6
Вміти:
розрахуват
и
собівартість
продукції
за
калькуляцією.
Вміти:
▪
Розрахуват
и заробітну плату за
різними
формами
оплати праці.
▪

Знати:

Семінарське заняття № 2
Тема 3: КАПІТАЛЬНІ
ВКЛАДЕННЯ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Тема 4: ВИТРАТИ
ВИРОБНИЦТВА,
ЦІНОУТВОРЕННЯ І
сем
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ

Тема 5. ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

2

6

▪
суть
інвестицій, їх види;
▪ особливості
капітальних вкладень
в с/г виробництво;
Суть
і
значення
витрат;
фронт.
▪ Кошторис
опитуван- витрат;
ня,
▪ калькуляція;
тестуван
▪ види
ня
собівартості;
▪ методи
ціноутворення;
▪ форми
і
системи оплати праці.

1

2

3

Суть
економічної
лек
ефективності с/г виробництва.
Розрахунок
економічної
ефективності виробництва.
5.1
Показники
економічної
ефективності, їх розрахунок.
лек
Прибутковість
та
рентабельність виробництва.

4

2

2

Практичне заняття № 6
Тема: РОЗРАХУНОК
ПРИБУТКУ ТА
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ С/Г
ПІДПРИЄМСТВ

пр

ТЕМА 6. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА
ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Прогнозування
лек
економічного
розвитку
с/г
підприємств.
Типи
прогнозування.
6. 1
Планування економічного
розвитку с/г підприємств.
Види планів.
лек
Особливості стратегічного

2

5

6

Знати:
▪ суть
економічної
ефективності;
Вибіркове
▪ значення
опитування
економічної
ефективності;
показники
економічної
ефективності;
Вибіркове
Вміти:
опитування
▪ розраховувати
показники
економічної
ефективності.

/
7
Р.
13

Вміти:
▪ розраховувати
Оформлен
прибуток
та
ня звітів
рентабельність
с/г
підприємств.

10

2

2

Вибіркове
опитування

Знати:
▪ суть
прогнозування;
▪ типи
прогнозів;
/1
▪ види
планування;
Вибіркове
▪ особливості
опитування планування
с/г

1

2

3

планування
Розділи
і
показники
тактичного планування.
Особливості
оперативновиробничого планування в с/г
виробництві.
Бізнес – планування.
лек

4

5

2

Вибіркове
опитування

2

Написання
бізнес плану

Практичне заняття № 7
Тема: СКЛАДАННЯ БІЗНЕС ПЛАНУ

пр

Семінарське заняття № 3
Тема 5: ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИРОБНИЦТВА
Тема 6: ПРОГНОЗУВАННЯ
ТА ПЛАНУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ сем
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ
ВИРОБНИЧИХ ЦЕНТРІВ, ВГІДЬ І

2

4

6
виробництва;
Вміти:
▪ скласти бізнес
– план.

Вміти:
скласти бізнес –
план.

Знати:
▪ суть
економічної
ефективності;
▪ значення
економічної
ефективності;
▪ показники
економічної
ефективності;
суть
прогнозування;
фронт.
▪ типи
опитуван- прогнозів;
ня,
▪ види
тестуван планування;
ня
▪ особливості
планування
с/г
виробництва;
Вміти:
▪ розраховувати
показники
економічної
ефективності.
▪ скласти бізнес
– план.

1

2
3
СІВОЗМІН
Сучасна
ситуація
з
земельними ресурсами в Україні.
Фактори, що впливають на
лек
зниження
продуктивності
земельних ресурсів.
Еколого
економічні
проблеми у землекористуванні та
7.1 шляхи їх вирішення.
Ст.
186
Земельного
Кодексу України (2) про проекти
землеустрою с/г підприємств,
лек
установ та організацій, особистих
селянських
та
фермерських
господарств.
ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ОСНОВИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ І ОБЄДНАНЬ
Організаційно – правові
форми с/г підприємств.
Приватне с/г підприємства,
його переваги,
вимоги
до
створення.
Товариство з обмеженою лек
відповідальністю у с/г., його
основні характерні ознаки.
Товариство з додатковою та
повною відповідальністю, їх
8.1.
відмінності.
Особливості акціонерного
товариства,
процес
його
створення.
лек
С/г кооператив, принципи
його створення.
Документи, що регулюють
діяльність с/г підприємств і
обєднань.

4

5

2

Вибіркове
опитування

2

Вибіркове
опитування

6

Знати:
▪ фактори, що
впливають
на
землевпорядкування;
▪ проблеми
землекористування;
/7
▪ Обґрунтування 8
розміщення
1
виробничих центрів,
вгідь і сівозмін.

6

2

2

Знати:
Вибіркове
▪ Види
опитування організаційно
–
правових форм с/г
підприємств;
▪ Особливості
/7
створення
с/г 1
підприємств;
▪ Документи,
що
регулюють
Вибіркове діяльність
с/г
опитування підприємств.

1

2

3

4

Семінарське заняття № 4
Тема 7: ЕКОНОМІЧНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ
РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ
ЦЕНТРІВ, ВГІДЬ І СІВОЗМІН сем
Тема 8: ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ОСНОВИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ І ОБЄДНАНЬ

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ
РОСЛИННИЦТВА І
ТВАРИННИЦТВА
Правові норми організації
рослинництва в Україні:
лек
- Зернові та зернобобові
культури
- Кукурудза
- Цукровий буряк
- Соя
- Насіння соняшнику
9.1
- Озимина
Правові основи організації
тваринництва в Україні:
- М'ясо всіх видів
- Молоко
Проблеми розвитку галузей лек
рослинництва і тваринництва в
Україні та шляхи їх вирішення.

Семінарське заняття № 5 сем
Тема 9: ОРГАНІЗАЦІЯ

2

5

6
Знати:
▪ фактори, що
впливають
на
землевпорядкування;
▪ проблеми
землекористування;
▪ Обґрунтування
розміщення
виробничих центрів,
фронт.
вгідь і сівозмін;
опитуван▪ Види
ня,
організаційно
–
тестуван
правових форм с/г
ня
підприємств;
▪ Особливості
створення
с/г
підприємств;
▪ Документи,
що
регулюють
діяльність
с/г
підприємств.

6
2

Вибіркове
опитування

Знати:
▪ Організація
рослинництва;
▪ принцип
організації
/8
тваринництва;
1
▪ проблеми
розвитку галузей та
шляхи
їх
розв’язання.

2

Вибіркове
опитування

2

фронт.
опитуванЗнати:
ня,
▪ Організація
тестува- рослинництва;

/8
1

1

2
ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА І
ТВАРИННИЦТВА

РАЗОМ

3

4

5
ння

6
▪ принцип
організації
тваринництва;
▪ проблеми
розвитку галузей та
шляхи
їх
розв’язання.
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Критерії оцінювання знань студентів
Семестровий контроль – іспит

Оцінка “відмінно”(5 балів) виставляється за підсумком
вирішених завдань тоді, коли студент дає вірні відповіді на
теоретичні

і практичні питання, показує не тільки глибокі

теоретичні знання та практичні навички, а й уміння самостійно
приймати нетрадиційні рішення, робити висновки і узагальнення.
Оцінка “добре”(4 бали) виставляється, коли знання студента
взагалі задовольняють ті самі вимоги, що й до оцінки “відмінно” ,
але допускається незначних помилок, які суттєво не впливають на
підсумковий результат.
Оцінка “задовільно”(3 бали), виставляється якщо студент в
основному відповідає не точно, не

досить

глибоко

володіє

матеріалом, його знання мають розрізнений, фрагментарний
характер, припускається помилок, які можна легко виправити і
які

не

будуть мати важких наслідків в практичній роботі

підприємства.
Оцінка “незадовільно”(2 бали) виставляється тоді, коли
студент не орієнтується в матеріалі, дає невірні відповіді, має
слабкі теоретичні знання і практичні навички, приймає рішення які
б могли привести до матеріальних збитків підприємства.

