
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Силабус дисципліни 
“Економіка та організація аграрного виробництва”

_______ _____________ 1. Профіль дисципліни__________________
бакалавр
20 Аграрні науки та продовольство 
208 Агроінженерія 
Ароінженерія

4 
120
4-й рік, 7 семестр 
обоє ’язкова

професійний
українська_______________________

2. Інформація про викладача
Викладач (-і) к.е.н., доцент Мартинюк Михайло Анатолійович

Профайл викладача (-ів)
http://znau. edu.ua/fakulteti/economiki-ta-menedzhmentu/m- 
about-mid/m-sklad-mid/m-martinyuk-mikhajlo-anatolijovich

Контактна інформація (067)3181124
Сторінка курсу в Moodle la. zn an. eel u. . u a: 3 398 /course/vie w.php? id=53 5

Консультації Очні та онлайн консультації через Skype, Zoom, Viber 
щовівторка з 13.00 до 17.00

3. Анотація до дисципліни
В умовах ринкової економіки важливою умовою ефективного використання 

обмежених виробничих ресурсів і досягнення високих результатів є поєднання наявного 
інструментарію методів та алгоритмів прийняття рішень із використанням напрацювань 
вітчизняної та зарубіжної науки.В результаті вивчення курсу здобувані повинні вміти 
раіонально,ефективно та прибутково організовувати виробництво в умовах ринку.

4. Мета та цілі дисципліни
Мета навчальної дисципліни-сформувати у майбутніх фахівців знання з економіки 

та організації аграрного виробництва,навики та вміння щодо виявлення,обгрунтування 
проблемних ситуацій,їх аналізу та розробки й обгрунтування варіантів вирішення. 
Основними цілями, що мають бути вирішені в процесі викладання курсу є формування у 
студентів навичок щодо пошуку шляхів найбільш ефективного використання 
землі,трудових та матеріально-технічних ресурсів,обгрунтування шляхів організаційно- 
господарського зміцнення підприємств та узагальненні нових явищ в організації 
виробництва в умовах нестабільного зовнішнього середовища,що часто змінюється. .
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Освітній ступінь -  
Галузь знань: 
Спеціальність: 
Освітньо-професійна 
програма
Кількість кредитів -  
Загальна кількість годин - 
Рік підготовки, семестр -  
Компонент освітньої 
програми:
Цикл підготовки:
Мова викладання:

http://znau


5. Організація навчання
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 14 2
Практичні/ лабораторні 28 4
Самостійна робота 78 114

5.2. Формат дисципліни
Для денної форми навчання дисципліна викладається в очному форматі, із 

застосуванням мультимедійних засобів на лекціях та ПЕОМ на практичних заняттях. За 
необхідності (індивідуальні графіки, дуальна форма навчання, тощо) можуть бути 
використані платформи Moodle, Skype, ZOOM, Google classroom.

Для заочної форми навчання при викладанні дисципліни поєднано очний формат 
(під час сесій) із застосуванням мультимедійних засобів на лекціях та ПЕОМ на практичних 
заняттях із дистанційним (при підготовці і виконанні самостійних завдань). За необхідності 
також можуть бути використані платформи Moodle, Skype, ZOOM, Google classroom.

5.3. Тематичний план начальної дисципліни

.е
со
% Те

м
а

Назва теми
Кількість годин
денна
форма

заочна
форма

1 ТІ Підприємство як основна ланка ринкової економіки 13 13

2 Т2 Види підприємств і обєднань 13 13

3 ТЗ Земельні ресурси та їх використання 13 13

4 Т4 Трудові ресурси і продуктивність праці 13 13

5 Т5 Витрати виробництва і собівартість продукції 13 13

6 Т6 Ефективність діяльності аграрного підприємства 13 13

7 Т7 Інфраструктура аграрного підприємства 13 13

8 Т8 Розміщення і спеціалізаія аграрного 
виробництва,агропромислова інтеграція 13 13

9 T9 Оплата праці та організація матеріального стимулювання в 
аграрних формуваннях 16 16

Разом: 120 120
ПРИМІТКА: Практична складова навчальної дисципліни виконується у  формі робочого 
зошита, які здаються на перевірку за 1 тиждень до підсумкового контролю.

5.4. Система оцінювання та вимоги

Загальна система
Участь у роботі впродовж 

семестру -  60/40
оцінювання лекції -1  бал за 1 заняття;дисципліни практичні -  1 бал за 1 заняття



самостійна робота-15 балів
Умови допуску до
підсумкового
контролю

МКР(24)

Критерії
оцінювання

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим,що 
студент має певні знання,передбачені в робочій програмі 
навчальної дисципліни,володіє основними положеннями,що 
вивчаються на рівні,який визначається як мінімально допустимий.З 
використанням основних теоретичних положень,студент 3 
труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 
розрахункових завдань дисципліни.Виконання практичних/ 
лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань значно 
формалізовано: є відповідність алгоритму,але відсутнє глибоке 
розуміння роботи та взаємозвязків з іншими 
дисциплінами.Максимальна кількість балів становить 
бО.Мінімальна кількість балів набраних студентом,складає 60% від 
максимальної кількості балів,отриманих під час вивчення 
дисципліни-36 балів.

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувана вищої освіти здійснюється згідно з кредитно- 
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він 
формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 
призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю -  40 балів.

6. Результати навчання
РН-06.Формувати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового комплексу.
РН-23.Аналізувати ринок продукції та сільськогосподарської техніки.Складати бізнес- 
плани виробництва сільськогосподарської продукції.Виконувати економічне 
обгрунтування технологічних процесів,технологій,матеріально-технічного забезпечення 
аграрного виробництва.Застосовувати методи управління проектами виробництва 
продукції рослинництва та тваринництва.
РН-24.Організовувати виробничий процес підрозділів з технічного забезпечення 
агропромислових виробництв.

7. Пререквізити
Дисципліна може вивчатися будь-якими здобувачами без обмежень. Відповідно до 

навчального плану здобувачів вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 
вивченню дисципліни «Економіка та організація аграрного виробництва» передують такі 
дисципліни як: механізація технологічних процесів виробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції.технології вирощування продукції рослинництва 
захищеного грунту.

8. Політики дисципліни
Освітній процес за денною формою навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента,що забезпечує надбання глибоких 
системних знань,стійких умінь.Заочна форма навчання-це навчання,яке поєднує в собі 
риси самонавчання і очного навчання.Політика виставлення оцінок: кожна оцінка 
виставляється відповідно до встановлених критеріїв, а також мотивується в 
індивідуальному порядку на вимогу здобувана; пропущені заняття обов’язково мають 
бути відпрацьовані самостійно і здані перед заліком у вигляді робочого зошита в 
електронній чи друкованій формі.



Політика академічної поведінки та доброчесності: плагіат та інші форми нечесної 
роботи неприпустимі, оскільки завдання у робочому зошиті передбачають індивідуальний 
підхід.

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)
Лекційні та практичні заняття проводяться в аудиторіях ,обладнаних 

мультимедійними засобами, і передбачають використання презентацій.
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Силабус затверджений на засіданні кафедри


