
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Економіка, організація і планування сільськогосподарського 

виробництва 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Данильченко Олена Володимирівна, викладач Класичного 

фахового коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти фахова передвища освіта;  

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
26 тижнів протягом 7,8-го семестрів. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 82 години становить контактна робота з 

викладачем (40 годин лекцій, 32 годин практичних занять, 10 

годин розрахункова робота), 68 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за освітньою програмою. 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Економічна теорія», «Вступ до 

спеціальності» (зі змістовим модулем: історія земельних 

відносин), «Основи сільськогосподарського виробництва» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Грошова оцінка земель і 

нерухомості». 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є підготовка здобувача освіти до роботи на підприємствах 

сільськогосподарського виробництва, ознайомлення з методами раціональної побудови та 

ефективного ведення сільськогосподарського виробництва згідно з вимогами сучасної 

економіки в умовах ринкових відносин. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Тема 1.   Агропромисловий комплекс України 

Народногосподарське значення сільського господарства в економіці України. Поняття 

економіки як науки, методи її вивчення. Поняття АПК, його склад, місце і значення в 



 

економіці України. Сільське господарство, як основна ланка АПК. Сучасний стан АПК 

України і підвищення ефективності на основі збалансованого розвитку всіх його ланок. 

Тема 2.   Організаційно-економічні основи ринкових форм господарювання в умовах 

приватної власності 

Завдання і основні напрями аграрної політики. Організаційно-економічні основи формування 

ринкових виробничих підприємств і господарств. Суть і правове забезпечення діяльності 

ринкових форм господарювання на основі приватної власності на землю і майно. Принципи 

побудови приватних, приватно-орендних підприємств з орендними відносинами, товариств з 

обмеженою відповідальністю. Зміст, складання і затвердження статуту підприємства. Загальні 

положення, мета і предмет діяльності; юридичний статус підприємства, майно і статутний 

фонд. 

Тема 3.   Матеріально-технічне забезпечення АПК 

Поняття і особливості матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Складові 

матеріально-технічної бази. Енергетичні ресурси – найбільш активна частина матеріально-

технічної бази аграрних підприємств. Показники, що визначають рівень забезпеченості 

аграрного підприємства енергетичними ресурсами. Механізація і автоматизація 

сільськогосподарського виробництва. Машинно-тракторний парк і ефективність його 

використання.  

Тема 4.   Організація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

Завдання, створення і функціонування обслуговуючих кооперативів як найбільш економічно 

вигідних безприбуткових структур аграрного ринку. Принципи організації кооперативів. 

Особливості організаційних структур та економічних відносин різних видів обслуговуючих 

кооперативів. Установчі документи обслуговуючих кооперативів. Зміст та особливості 

установчих договорів про створення та діяльність обслуговуючих кооперативів.   

Змістовий модуль 2. 

РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВАЖЕЛІ ЇЇ 

ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ 

Тема 5.  Земельні ресурси сільського господарства, їх використання 

Сучасні земельні відносини в Україні. Земля - головний засіб виробництва в сільському 

господарстві. Особливості землі як засобу виробництва. Земельний фонд України, його склад 

і структура. Поняття сільськогосподарських угідь, види. Оцінка земельних угідь України. 

Поняття земельного кадастру. Економічна оцінка земель. Грошова оцінка землі. 

Тема 6.  Виробничі фонди в АПК 

Поняття про засоби виробництва і виробничі фонди, їх оцінка. Класифікація. Структура і оцінка 

основних фондів сільськогосподарських підприємств. Фізичний і моральний знос основних 

фондів. Поняття про амортизацію і методика визначення амортизаційних відрахувань. 

Показники забезпеченості та економічності ефективності використання основних фондів. 

Оборотні фонди, їх склад і джерела формування. Показники економічної ефективності 

використання оборотних виробничих фондів. Шляхи поліпшення використання основних і 

оборотних фондів, їх раціональне поєднання. 

Тема 7.  Трудові ресурси та продуктивність праці в сільському господарстві 

Поняття про трудові ресурси, їх склад, структура і особливості використання в сільському 

господарстві. Удосконалення організації системи працевлаштування і захисту інтересів сезонних 

працівників. Поняття про продуктивність праці. Показники і методика визначення продуктивності 

праці в сільському господарстві.   Фактори і резерви продуктивності праці. Удосконалення 

матеріальної заінтересованості в результатах праці, поліпшення умов праці і побуту працівників 

сільського господарства. 

Тема 8.  Організація та нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць. 

Принципи і завдання наукової організації праці. Форми організації праці в умовах ринку. 

Класифікація робочих місць, їх атестація. Поняття, роль і завдання нормування праці. Методи 

нормування праці і способи вивчення робочих процесів. 

 



 

Тема 9.   Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в 

сільськогосподарському виробництві 

Спеціалізація як основна форма суспільного поділу праці та її особливості у сільському 

господарстві. Форми спеціалізації. Поняття про галузі: головні, додаткові, підсобні, їх 

характеристика. Показники спеціалізації. 

Тема 10.   Організація оплати праці 

Тарифна система, її елементи і вдосконалення в умовах ринку, особливості нової тарифної сітки і 

багаторозрядність, ведення галузевих коефіцієнтів. Суть мінімальної заробітної плати. Форми, 

системи і види оплати праці. Оплата праці працівників рослинництва і тваринництва. Методика 

визначення акордних розцінок у рослинництві.   

Змістовий модуль 3. 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА 

ВАЖЕЛІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ 

Тема 11.  Витрати виробництва і собівартість продукції 

Суть витрат і собівартість продукції. Рівень і структура собівартості основних видів продукції. 

Види собівартості. Класифікація затрат виробництва. Методика обчислення собівартості 

продукції. Значення і шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції в умовах 

ринку. Взаємозв'язок між формуванням виробничих витрат, ціноутворенням на 

сільськогосподарську продукцію та продукцією переробних галузей АПК. 

Тема 12.  Ціни та ціноутворення в системі АПК 

Поняття про ціну та її функції і посилення їх ролі як основного регулятора розширеного 

відтворення в умовах ринку. Принципи ціноутворення.  Ціновий механізм АПК. Поняття: 

фіксовані, договірні і вільні ціни. Система цін на продукцію сільського господарства: оптові, 

роздрібні, закупівельні ціни. Ціни комісійної торгівлі, ринку, товарних бірж, договірні, 

договірно-розрахункові та ін. Світові ціни на сільськогосподарську продукцію. 

Особливості ціноутворення на продукцію по мірі освоєння ринкових відносин та при 

функціонуванні обслуговуючих кооперативів.   

Тема 13. Інвестиції та капітальні вкладення в підприємствах АПК 

Суть і значення інвестицій, їх динаміка, структура і напрями використання. Джерела інвестицій. 

Економічна ефективність інвестицій, показники і методика їх визначення в сільському 

господарстві. Шляхи підвищення економічної ефективності інвестицій на основі удосконалення 

інвестиційної політики, використання капітальних вкладень на технічне переозброєння, 

природоохоронні заходи, впровадження прогресивних технологій, розвиток виробничої і 

соціальної інфраструктури, дотримання строків і забезпечення якості капітального будівництва. 

Інвестиційна стратегія, інновації. 

Тема 14. Ефективність сільськогосподарського виробництва 

 Суть і значення підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах 

ринку. Види ефективності (виробнича і економічна), критерії і показники ефективності 

сільськогосподарського виробництва. Прибуток. Рентабельність, її суть і методика 

розрахунку для окремих галузей і продукції. Фактори, що впливають на економічну 

ефективність сільськогосподарського виробництва. 

Змістовий модуль 4. 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 15. Планування на аграрному підприємстві 

Суть планування і його місце в менеджменті підприємства. Необхідність планування на 

підприємстві. Особливості планування в сільському господарстві. Принципи та методи 

планування. Прогнозування в системі планування. Система планування та види планів 

підприємств. Організація планової роботи на сільськогосподарських підприємствах . 

Планування розвитку сільських територій. Поточне та оперативне планування. 

Тема 16. Економіка основних галузей сільського господарства 

Економіка зерно продуктового підкомплексу АПК. Економіка цукробурякового виробництва. 

Економічна ефективність виробництва. Економіка олійного підкомплексу АПК. Економічна 

ефективність виробництва олійних культур. Економіка картоплепродуктового виробництва. 
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Особливості та ефективність виробництва. Економіка овочепродуктового підкомплексу АПК. 

Шляхи підвищення економічної ефективності. Економіка виробництва і використання кормів. 

Економіка малопродуктивного підкомплексу АПК. Економіка м'ясного підкомплексу АПК. 

Показники використання фінансових коштів будівельної організації. 

Тема 17. Система ведення господарства. Організація земельної території 

сільськогосподарських підприємств 

Поняття та економічний зміст системи ведення господарства. Класифікація систем 

господарства. Основні вимоги до раціональної системи вдосконалення господарства. 

Організаційно-економічне обґрунтування системи ведення господарства. Система 

рослинництва і взаємозв'язок її технологічних і організаційно-економічних заходів. Система 

землеробства, її складові ланки. Організаційно-економічна оцінка сівозмін. Система 

тваринництва, її елементи і організаційно-економічна оцінка. Основні системи тваринництва, 

їх характеристика. Організація відтворення стада. Організаційно-економічне обгрунтування 

структури і обороту стада. Організація земельної території сільськогосподарських підприємств.   

Тема 18. Організація і планування виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва 

Особливості організації та планування виробництва. Технологічні карти в рослинництві. 

Складання технологічної карти на вирощування та збирання с\г культур. Планування 

грошових надходжень. Організація використання ресурсного потенціалу в галузі 

тваринництва. Організація основних виробничих процесів на фермах і тваринницьких 

комплексах при різних формах утримання тварин. Перспективи розвитку тваринництва в 

умовах ринку. 

Тема 19. Організація зберігання і переробки та реалізації продукції рослинництва і 

тваринництва 

Основи організації переробки і зберігання продукції (хлібних, круп'яних, картоплі, овочів і 

плодово-ягідних культур). Вимоги до якості продукції, призначеної для переробки. Умови 

приймання продукції. Організація зберігання продукції. Організація переробки продукції. 

Технологічні процеси. Планування витрат сировини згідно з нормами, вихід готової продукції за 

асортиментом. Планування витрат і визначення собівартості переробної продукції. Визначення 

фінансових результатів від реалізації продукції. Особливості організації переробки продукції 

рослинництва в умовах приватної власності. Організація зберігання, переробки м'яса і риби. 

Підготовка і здача худоби за масою та якістю м'яса. Організація виробничих процесів і праці під 

час забою і переробки туш; виготовлення ковбас, копченої продукції м'яса, риби. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Знати основні поняття та категорії економіки підприємств на основі системного 

розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами. Уміти демонструвати 

розуміння нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів 

господарювання. 

РН 2. Розрізняти та описувати фактори, які впливають на ефективність господарської 

діяльності підприємств. Використовувати прогресивні методи планування. 

РН 3. Демонструвати розуміння економічного змісту ресурсів, структури та форм 

ресурсного забезпечення підприємства: персонал, активи (основні засоби, 

оборотні засоби, нематеріальні активи), інвестиції. Ідентифікувати та описувати 

форми і системи оплати праці на підприємстві Визначати поняття витрат, 

собівартості та ціноутворення в ринкових умовах. Визначати поняття механізму 

формування та використання доходів і прибутків підприємства від різних напрямів 

його діяльності (виробничої, комерційної, фінансової, інвестиційної тощо). 



 

РН 4. Розраховувати основні показники оцінки результатів та економічної ефективності 

підприємства. Виконувати розрахунки за оцінкою економічної ефективності 

господарських рішень у контексті їх економічного обґрунтування. 

РН 5.  Проводити обчислення планових і узагальнюючих показників результатів 

діяльності суб’єкта господарювання, презентувати їх усно та письмово. Володіти 

культурою усного, публічного виступу. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН  26. Знати та розуміти ресурсний потенціал сільськогосподарського виробництва, 

визначати економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції 

та ідентифікувати заходи щодо її підвищення, демонструвати вміння проводити 

нормативну грошову оцінку земель і нерухомості, визначати експертну грошову 

оцінку окремих земельних ділянок. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Тема 1. Агропромисловий комплекс України 

Л 1. Народногосподарське значення сільського господарства в економіці України. 

Поняття економіки,як науки, методи її вивчення.  

Л 2. Поняття АПК, його склад, місце і значення в економіці України. Сільське 

господарство, як основна ланка АПК. 

Тема 2.  Організаційно-економічні основи ринкових форм господарювання в умовах 

приватної власності 

Л 3. Завдання і основні напрями аграрної політики. Організаційно-економічні основи 

формування ринкових виробничих підприємств і господарств. 

ПЗ 1. Визначення розмірів земельних паїв.   

Тема 3.  Матеріально-технічне забезпечення АПК 

Л 4. Структура та функціональна роль матеріально-технічної бази. Машинно-тракторний 

парк та ефективність його використання. Енергетичні потужності підприємства. 

ПЗ 2. Визначити показники використання техніко-технологічної бази підприємства, 

розглянути методи розрахунку виробничої потужності. 

ПЗ 3. Визначення показників забезпечення та використання енергетичних ресурсів та 

рівня механізації виробничих процесів підприємства.  

Тема 4.   Організація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

Л 5. Завдання, створення і функціонування обслуговуючих кооперативів. Принципи 

організації кооперативів. Види обслуговуючих кооперативів. 

 

 



 

Змістовий модуль 2. 

РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВАЖЕЛІ ЇЇ 

ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ 

Тема 5.   Земельні ресурси сільського господарства, їх використання 

Л 6. Сучасні земельні відносини в Україні. Земля – головний засіб виробництва в 

сільському господарстві. Особливості землі як засобу виробництва. 

ПЗ 4. Визначення структури земельних угідь господарства. Визначення структури 

посівних площ. 

ПЗ 5. Розрахунок показників економічної ефективності використання земельних угідь. 

Тема 6.   Виробничі фонди в АПК 

Л 7. Поняття про виробничі фонди, їх оцінка. Класифікація.  Фізичний і моральний знос 

основних фондів. Поняття про амортизацію. 

Л 8. Оборотні фонди, їх склад і джерела формування. Показники економічної 

ефективності використання оборотних виробничих фондів. 

ПЗ 6. Визначення ефективності використання основних виробничих фондів. 

ПЗ 7. Визначення ефективності використання оборотних фондів. 

Тема 7.   Трудові ресурси та продуктивність праці в сільському господарстві 

Л 9. Поняття про трудові ресурси, їх склад, структура.  Поняття про продуктивність праці. 

Показники і методика визначення продуктивності праці. 

ПЗ 8. Визначення показників продуктивності праці. 

ПЗ 9. Визначення рівня забезпечення виробництва трудовими ресурсами. 

Тема 8.  Організація та нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць 

Л 10. Принципи і завдання наукової організації праці. Форми організації праці в умовах 

ринку. Класифікація робочих місць, їх атестація. 

Л 11. Поняття, роль і завдання нормування праці. Методи нормування праці і способи 

вивчення робочих процесів. 

ПЗ 10. Визначення норм праці аналітично-розрахунковим методом. 

Тема 9.   Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в 

сільськогосподарському виробництві 

Л 12. Спеціалізація як основна форма суспільного поділу праці та її особливості у 

сільському господарстві. Форми спеціалізації. Поняття про галузі: головні, 

додаткові, підсобні, їх характеристика. Показники спеціалізації. 

ПЗ 11. Визначення показників рівня та економічної ефективності спеціалізації конкретних 

господарств. 

Тема 10.   Організація оплати праці 

Л 13. Форми, системи і види оплати праці, формування фонду оплати праці в 

сільськогосподарських підприємствах нового типу. 



 

ПЗ 12. Визначення акордних розцінок, нарахування оплати праці працівникам основних і 

обслуговуючих виробництв. Розрахунок фонду оплати праці від валового, 

госпрозрахункового і чистого доходу. 

ПЗ 13. Розрахунок денних тарифних ставок окремих категорій робітників 

сільськогосподарських підприємств за розрядами 

Змістовий модуль 3. 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА 

ВАЖЕЛІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ 

Тема 11.  Витрати виробництва і собівартість продукції 

Л 14. Суть витрат і собівартість продукції.  Види собівартості. Класифікація затрат 

виробництва. 

ПЗ 14. Визначити витрати виробництва та собівартість с\г продукції. 

Тема 12.  Ціни та ціноутворення в системі АПК 

Л 15. Поняття про ціну та її функції.  Принципи ціноутворення.  Ціновий механізм АПК. 

ПЗ 15. Визначення середніх цін реалізації сільськогосподарської продукції. 

Тема 13. Інвестиції та капітальні вкладення в підприємствах АПК 

Л 16. Суть і значення інвестицій, їх динаміка, структура і напрями використання. Джерела 

інвестицій. 

Тема 14. Ефективність сільськогосподарського виробництва 

Л 17. Види ефективності (виробнича і економічна), критерії і показники ефективності 

сільськогосподарського виробництва. 

ПЗ 16. Визначення показників рівня рентабельності окремих видів продукції, галузей і 

господарства в цілому. 

Змістовий модуль 4. 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 15. Планування на аграрному підприємстві 

Л 18. Суть планування. Система планування та види планів підприємств.  Особливості 

планування в сільському господарстві. 

Тема 16. Система ведення господарства. Організація земельної території 

сільськогосподарських підприємств 

Л 19. Поняття та економічний зміст системи ведення господарства. Класифікація систем 

господарства.  

Тема 17. Організація і планування виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва 

Л 20. Особливості організації та планування виробництва. Технологічні карти в 

рослинництві. 

 

 



 

Змістовий модуль 5. 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА (ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ) 

РР 1. Методика складання технологічної карти на вирощування та збирання с\г культур.  

РР 2. Розрахунок основних складових технологічної карти. 

РР 3. Розрахунок витрат на поточний ремонт і технічне обслуговування. 

РР 4. Визначення загальновиробничих витрат під час складання технологічної карти. 

РР 5. Визначення собівартості усієї виробленої продукції. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Підготовка до тестування. 

НД 4. Виконання практичних завдань. 

НД 5. Підготовка, оформлення результатів виконання розрахункової роботи. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Традиційні лекції. 

МН 2. Проблемні лекції. 

МН 3. Практичні заняття. 

МН 4. Репродуктивні методи навчання. 

МН 5. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 6. Змішане навчання (blended-learning) 

МН 7. Розрахункова робота. 

Лекції надають студентам теоретичну основу з організації і  результативності суб’єктів 

господарювання, що є основою для самостійного навчання здобувачів освіти. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практичних прикладах. Самостійному навчанню сприятиме підготовка 

до лекцій і практичних занять. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання 

забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. Навчання через blended-

learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент 

здобуває знання як очно, так і самостійно, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове 

середовище та забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок; 

студент здійснює евристичний пошук, використовує 

знання для розв’язання завдань та проблемних ситуацій, 

що характеризуються певною невизначеністю умов 

4 (добре) достатній  вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання, передбачені даною програмою 

2 (незадовільно) початковий  виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі підготовки до виконання практичних і тестових завдань, оцінювання поточного 

тестування, виконання розрахункової роботи. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий контроль. 

М 3. Практична перевірка.  

М 4. Перевірка виконання розрахункової роботи.  

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: 7,8 семестри – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки blended-learning з використанням LMS 

MOОDLE). 

ЗН 3. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН 4.  Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

Рижмань Д.І. Економіка підприємства. Навчальний посібник, 2010. 590 с. 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

Допоміжна 

література 

1.  Організація виробництва в підприємствах АПК: Навчальний посібник.   

К.: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с. 

2. Економіка аграрних підприємств: Підручник. 2-ге вид., доп. і 

перероблене. / В. Г. Андрійчук.   К.: КНЕУ, 2002.  624 с. 

3. Економіка сільського господарства: Навч.посібник / Збарський В.К., 

Мацибора В.І., Чалий А.А.    К.: Каравела, 2010. 

4. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. К.: КНЕУ, 

2000 . 

5. Курган В.П. Економіка аграрних підприємств: Навчально-методичний 

посібник.   Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 270 с. 

6. Іванух Р.А., Дусановський С.Л., Білан Є.М. Аграрна економіка і ринок. 

Тернопіль: «Збруч», 2003. 305 с. 

7. Третяк А.М. Економіка землекористування та землевпорядкування. К.: 

ТОВ «ЦЗРУ», 2004. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Закон України про державну підтримку сільського господарства. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text 

2. Закон України про приватизацію та порядок виділення громадянам 

України в натурі (на місцевості) земельних ділянок земель 
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