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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання навчальної дисципліни: отримання теоретичних знань та вироб-
лення практичних навичок опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, що сто-
суються актуальних проблем розвитку управління в аграрній сфері, організації виробниц-
тва в аграрних підприємствах, побудові ефективного колективного та індивідуального фе-
рмерського господарства, розвитку системи земельних відносин і управління ресурсами 
підприємства.  

Згідно з вимогами освітньої програми в результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен 

знати:  
- теоретико-методологічні засади, предмет, об’єкт, мету, завдання та функції аграр-

ного менеджменту; 
- історію виникнення і розвитку менеджменту аграрного підприємства; 
-  форми власності та організації бізнесу в агропромисловому виробництві; 
- загальні принципи та особливості управління в аграрному підприємстві тощо. 
вміти:   

-  аналізувати питання управління агропромисловим виробництвом на макрорівні, 
сфери компетенції менеджменту аграрного підприємства; 

-   визначати ефективність функціонування різних форм власності в сільськогоспо-
дарському виробництві;  

-  здійснювати управління трудовими, матеріальними, фінансовими, земельними ре-
сурсами аграрного підприємства; 

-  розробляти  комплекс маркетингу  сільськогосподарського підприємства; 
-  аналізувати особливості розвитку менеджменту аграрного підприємства в сучас-

них умовах; 
-  розкривати сутність загальних принципів управління та питання їх використання 

у практиці управління аграрним підприємством тощо. 
СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/ практи-
чні) 

Результати 
навчання 

Завдання 
Оціню-
вання 

1 семестр 
Модуль 1. Менеджмент в діяльності організації 

Тема 1. Сут-
ність та роль 
менеджменту 

 
2/2 

Стан та проблеми фу-
нкціонування аграр-
них підприємств в 

Підготовка до-
повідей, рефе-

17 



в діяльності 
організації. 
Функціону-
вання та ме-
тоди менедж-
менту 

умовах трансформа-
ційних змін в еконо-
міці. Сутність мене-
джменту аграрного 
підприємства. Особ-
ливості менеджменту 
за різних організа-
ційно-правових форм 
аграрних підприємств

ратів, презента-
цій. Виконання 
Практичного 
завдання, само-
стійної роботи 
в moodle 

Тема 2. Особ-
ливості мене-
джменту за рі-
зних організа-
ційно-право-
вих форм аг-
роформувань 

2/4 Процес прийняття рі-
шень як основа мене-
джменту. Менедж-
мент за різних органі-
заційно-правовими 
формами агроформу-
вань

17 

Тема  3. Пла-
нування виро-
бничої діяль-
ності аграр-
ного підпри-
ємства 

2/4 Особливості плану-
вання в сільському го-
сподарстві. Обме-
ження планування на 
підприємстві. Органі-
зація планової роботи 
в аграрних підприємс-
твах. Система внутрі-
шньогосподарського 
планування в аграр-
ному підприємстві. 
Сутність та форми ко-
нтролю в менеджме-
нті. Внутрігосподар-
ський контроль в сис-
темі управління агра-
рним підприємством

18 

Тема 4. Орга-
нізація вироб-
ництва проду-
кції рослинни-
цтва 

2/4 Сутність та зміст фун-
кції організації. Види 
організаційних струк-
тур та їх характерис-
тика. Поняття та зміст 
функції мотивації. 
Особливості мотивації 
в аграрному підприєм-
стві

18 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 

Модуль 2. Управління виробництвом продукції рослинництва 
Тема 5. Нау-
ково-техніч-
ний прогрес 
та інтенсифі-
кація вироб-
ництва проду-
кції рослинни-
цтва 

2/6 Науково-технічний 
прогрес та інтенсифі-
кація виробництва 

Підготовка до-
повідей, рефе-
ратів, презента-
цій. Виконання 
Практичного 
завдання, само-
стійної роботи 
в moodle 

23 



Тема 6. Прин-
ципи та фо-
рми функціо-
нування внут-
рішньогоспо-
дарського уп-
равління 

2/4 Форми функціону-
вання внутрішньогос-
подарського управ-
ління 

23 

Тема  7. Ліде-
рство в мене-
джменті. Со-
ціальна  від-
повідальність 
бізнесу та 
етика менедж-
менту 

2/6 Лідерство та соціальна  
відповідальність в ме-
неджменті.  

24 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                           Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Залік    30  
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дед-
лайнів та перескла-

дання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних при-
чин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбу-
вається із дозволу лектора за наявності поважних причин (напри-
клад, лікарняний). 

Політика щодо акаде-
мічної доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, рефе-
рати повинні мати коректні текстові посилання на використану 
літературу 

Політика щодо відві-
дування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (на-
приклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбу-
ватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із дека-
ном факультету)

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 
Оцінка національна за результати складання 

екзаменів 
90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 

 
 


