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Структура навчальної дисципліни 
ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Галузь знань, напрям 
підготовки, 

освітньокваліфікаційний 
рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Види навчальної 
діяльності студентів з 
дисципліни та обсяги 

годин 

Галузь знань – 1001 
«Техніка та енергетика 
аграрного виробництва». 
 
 
Напрям підготовки – 0919 
«Механізація та 
електрифікація 
сільськогосподарського 
виробництва». 
 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень – спеціаліст, 
магістр. 

Навчальна 
дисципліна – 
нормативна 
 
 
Загальний обсяг 
навчального часу 
72 год/2 кред. ECTS. 
 
 
 
 
Модулі – . 
Вивчається в 
другому семестрі. 

Теоретичне навчання 
(лекції) – 18 год. 
 
 
 
Лабораторні заняття – 
18 год. 
 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(підготовка до занять) – 
36 год. 
 
 
Форма підсумкових 
контрольних заходів – 
екзамен. 

  
Методи оцінювання: письмове опитування, тестовий контроль. 
 
Навчальні дисципліни, що передують: основи землеробства, технологія 

виробництва продукції рослинництва, технологія виробництва продукції 
тваринництва, технологія переробки і зберігання сільськогосподарської 
продукції, сільськогосподарські машини, трактори і автомобілі, економіка 
сільського господарства, машиновикористання в рослинництві, 
машиновикористання в тваринництві, механізація переробки і зберігання 
сільськогосподарської продукції. 

 
Індивідуальна робота: розробка бізнес-плану виробництва сільського 

господарської продукції або надання послуг технічного сервісу. 
 



 
ПЕРЕДМОВА 

Метою дисципліни «Інженерний менеджмент» є формування фахових 
знань та вмінь стосовно управління виробничо-технічними ресурсами на 
підставі розкриття у виробничих проектах основних та сервісних підприємств 
агропромислового комплексу, які функціонують в умовах ринку, сукупної дії 
технологічних, технічних та організаційних чинників на їх ефективність, що 
уможливлює розбудову ресурсоощадних кооперованих виробничих та 
сервісних систем. 

Вивчивши дисципліну, студент повинен знати: світову тенденцію 
розвитку механізованих технологій, техніки та організації виробництва і 
переробки аграрної продукції, технічного та виробничо-технологічного сервісу; 
рівні, зміст та критерії управління виробничо-технічними ресурсами в АПК; 
методи та критерії пошуку відповідності між технологічним та технічним 
базисами механізованих виробничих процесів, організаційними формами та 
методами їх реалізації на підставі моделювання на ПЕОМ; правила торгівлі 
сільськогосподарською технікою та матеріально-технічними ресурсами; методи 
проектування ресурсоощадних кооперованих виробничих систем та принципи 
управління виробничими проектами в АПК. 

Опанувавши дисципліну студент повинен вміти: оцінювати ресурсний 
потенціал господарства та ефективність техніки у виробничих процесах; 
визначати відповідність між технологічним та технічним базисами 
механізованих виробничих процесів, організаційними формами та методами їх 
реалізації; обґрунтовувати - технологічні підстави та економічну доцільність 
технічного переоснащення господарства (підприємства), кількість та 
характеристики техніки, що поповнюється, а також організаційні форми 
поповнення парку машин господарства; обґрунтовувати технологічні підстави 
та економічну доцільність кооперування господарства з машинотехнологічною 
станцією та обслуговчо-ремонтним підприємством; визначати оптимальні 
параметри первинних виробничо-технічних формувань (сервісних підприємств) 
для централізованого виконання механізованих сільськогосподарських робіт, 
обслуговування і ремонту техніки господарств, заготівлі та первинної обробки 
продукції; оцінювати ефективність взаємодії цих формувань з господарствами 
та управляти їх функціональними структурами; управляти матеріальними та 
матеріально-технічними ресурсами. 

Дійсна програма навчальної дисципліни аграрний менеджмент розроблена 
на основі вимог до змісту програм навчальних дисциплін для підготовки 
фахівців у вищих аграрних закладах освіти ІІ-IV рівнів акредитації, освітньо-
кваліфікаційної характеристики, навчального плану спеціальності і є основою 
для розробки робочих навчальних програм з інженерного менеджменту. 

Опанування дисципліною «Інженерний менеджмент необхідно для 
виконання кваліфікаційної роботи передбаченої освітньо-професійною 
програмою з реалізацією вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівця за напрямом підготовки «Механізація та електрифікація 
сільськогосподарського виробництва» 



Орієнтовна структура змісту навчальної дисципліни та орієнтовний 
розподіл навчального часу, год. 

 
 

 

Вид 
навчальної 
діяльності 
студентів 

Модуль 
(розділ, блок змістових модулів) 

Обсяг годин для окремих видів 
навчальних занять і самостійної роботи 

лекції лабор. 
роботи 

сам. 
робота 

(підготов. 
до занять) 

разом 
назва № назва 

Навчальна 
діяльність під 
час 
навчальних 
занять 

1 Вступ. Інженерний 
менеджмент як 
різновидність загального 
менеджменту. Основи теорії 
інженерного менеджменту. 

8 8 12 28 

2 Інженерний менеджмент в 
комплектуванні та 
технічному сервісі засобів 
механізації сільських 
товаровиробників. 

10 10 24 44 

Всього годин з навчальної дисципліни: 18 18 36 72 



 
1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (ЛЕКЦІЇ) 

 
Модуль 1. 

ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК РІЗНОВИДНІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

1. Предмет, метод і завдання дисципліни 
 1.1. Предмет дисципліни. Визначення менеджменту. Види менеджменту: 

операційний, інженерний, кадровий, маркетинговий, інноваційний, 
фінансовий, інформаційний. 

 1.2. Сучасний менеджмент і необхідність його розвитку в Україні. 
Принципи, стилі і методи менеджменту. Менеджмент як вид практичної 
діяльності і процес прийняття управлінських рішень в організаціях. 
Менеджмент як апарат управління організаціями. 

 1.3. Місце інженерного менеджменту в управлінні виробництвом. 
Обов’язки та функції менеджера, що покладаються на нього при здійсненні 
виробничого процесу. Відповідальність менеджера при управлінні 
допоміжними операціями. Послуги, що надаються сервісним 
підприємством: інформаційна підтримка, усунення проблем, підтримка 
при продажі, оперативне технічне обслуговування. 

 1.4. Методи управління та їх застосування в менеджменті. Розвиток 
управління як наукової дисципліни. Загальна характеристика підходів до 
управління і традиційний підхід. Підхід на підставі виділення різних шкіл. 
Процесний, системний, ситуаційний та комплексний підходи. 

 
2. Економічні основи інженерного менеджменту 
 2.1. Класифікація стратегій організації. Види стратегій в залежності від 

класифікаційної ознаки: за рівнем управління, на якому розробляється 
стратегія, за стадією життєвого циклу підприємства,за характером 
поведінки на ринку,за позицією в конкурентному середовищі. 

 2.2. Вибір стратегії підприємством. Основні чинники ,які впливають на 
вибір стратегії. Стратегії малого бізнесу. Франчайзинг. Аналіз здійснення 
поточної стратегії. 

 2.3. Оцінка обраної стратегії. Відповідність обраної стратегії стану і 
вимогам оточення,  потенціалу і можливостям фірми. Прийнятність 
ризику. 

 2.4. Контроль реалізації стратегії. Структура контролю за реалізацією 
стратегії. Характеристика стратегічного та оперативного контролінгу. 

 2.5. Труднощі при реалізації стратегії. Класифікація кола проблем, при 
реалізації стратегії. 

 
3. Бізнес-план як відображення стратегії сільськогосподарського 
підприємства 



 3.1. Загальні поняття, методичне обґрунтування бізнес-плану. Визначення 
терміну «бізнес-план». Залучення капіталу: бізнес-план як інструмент 
фінансування. Роль плану у добуванні грошей. Інвестори. 

 3.2. Структура бізнес-плану. Класифікація основних ознак об’єкта бізнес-
плану. Структура і склад інформаційної бази. Характеристика розділів 
бізнес-плану. 

 3.3. Оформлення і стиль бізнес-плану. Правила складання і оформлення 
бізнес-плану. 

 
Модуль 2. 

ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОМПЛЕКТУВАННІ ТА ТЕХНІЧНОМУ СЕРВІСІ 
ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

4. Інженерно-технічне служба як основа інженерного менеджменту в АПК 
 4.1. Побудова і функції інженерно-технічної служби АПК. 

Рівні управління інженерного менеджменту в інженерно-технічній службі 
агропромислового комплексу. Структура інженерно-технічного управління в 
агропромисловому комплексі. Інженерно-технічна служба господарств різних 
форм власності. Служба експлуатації МТП. Служба капітального та поточного 
ремонту машин. Служба експлуатації машин та обладнання в тваринництві. 
Служба по експлуатації та технічному обслуговуванню автомобільного 
транспорту. Електротехнічна служба. Служба експлуатації нафтогосподарства. 
Служба експлуатації машин та обладнання допоміжних виробництв. Служба 
матеріально-технічного постачання та збуту. Служба охорони праці і техніки 
безпеки. Структура спеціалізованої інженерно-технічної служби господарства. 
Структура інженерно-технічної служби невеликого господарства. Цехова 
структура інженерно-технічної служби. 

 4.2. Оптимальна чисельність інженерно-технічних спеціалістів та 
організація їх роботи. 

Принципи вдосконалення методів організації інженерно-технічної служби для 
різних типів сільськогосподарських товаровиробників. Основні показники 
визначення чисельності інженерно-технічних спеціалістів. Основні завдання 
головного (старшого на правах головного) інженера. Чисельність спеціалістів 
внутрішньогосподарської інженерно-технічної служби. Класифікація основних 
функцій інженерного менеджменту для спеціалістів інженерно-технічної служби 
господарств. Послідовність технологічних фаз в процесі інженерно-технічного 
управління. Диспетчеризація інженерно-технічної служби. 

 4.3. Інформаційна система управління машинно-тракторним парком. 
Поняття інформації. Інформація, як основа для прийняття рішень по управлінню 
виробничими процесами. Заходи щодо вдосконалення внутрішньогосподарської 
інформаційної системи. Етапи розробки і впровадження інформаційної системи 
управління машинно-тракторним парком господарства. Контурний зв’язок в 
системі управління машинно-тракторним парком. Потоки циркулюючої 
інформації в системі управління машинно-тракторним парком. Інформаційне 
забезпечення функцій управління машинно-тракторним парком господарства. 
Циркуляція внутрішньогосподарських інформаційних потоків в системі 
управління машинно-тракторним парком господарства. 

 4.4. Облік та оцінка роботи машинно-тракторного парку. 



Системи обліку та оцінки роботи машинно-тракторного парку. Комплекс питань 
інженерного менеджменту в здійсненні обліку та оцінки використання техніки. 
Техніко-економічний аналіз, як важливий інструмент управління. Оперативний 
аналіз. Поточний аналіз. Фактори впливу на продуктивність машинно-тракторних 
агрегатів. Структура вимог до експлуатації машинно-тракторного парку. Система 
взаємозв’язку показників рівня використання машинно-тракторних агрегатів. 
Характеристика основних показників використання машинно-тракторних 
агрегатів у господарстві. Якість виконання механізованих робіт. Показники 
контролю і оцінки якості. 

 
5. Інженерний менеджмент в машиновикористанні та організації праці 
механізаторів 
 5.1. Внутрішньогосподарські машинні формування. 

Класифікація основних організаційних форм колективного використання 
машинно-тракторного парку. Трансформування механізованих бригад в 
технологічні ланки. Основні принципи розвитку виробничих форм і відносин при 
застосуванні машинно-тракторного парку. Сучасна технічна політика в 
сільськогосподарському виробництві. 

 5.2. Обслуговуючі машинні кооперативи та товариства зі спільного 
обробітку землі. 

Кооперування як процес об’єднання коштів, матеріально-технічних і трудових 
ресурсів і як форма співпраці на договірній та взаємовигідній основі. Зарубіжний 
досвід форм застосування техніки. Основні мотиви створення вітчизняних 
кооперативних формувань. Класифікація основних ознак кооперативних форм 
машинообслуговування вітчизняних сільгосптоваровиробників. Послідовності дій 
по створенню машинно-технологічних (механізаторських) кооперативів. 
Створення машинних товариств зі спільного обробітку землі. 

 5.3. Машинно-технологічні станції. 
Основна мета та завдання МТС. Умови (переваги, недоліки) експлуатації техніки 
в різних типах сільгосппідприємствах і машиноформуваннях. Послідовність 
реалізації інженерного менеджменту при створенні МТС. Організаційно-
виробнича структура МТС. Виробничі зв’язки в структурі управління МТС. 
Розробка та реалізація організаційно-технологічних заходів по обслуговуванню 
сільськогосподарських товаровиробників. Поділ МТС залежно від форми 
власності. Звязок між обсягами і структурою машинообслуговування та попитом 
сільських товаровиробників на ці послуги. 

 5.4. Оренда і прокат техніки. 
Оренда і прокат технічних засобів в сільському господарстві України Характерні 
ознаки оренди і прокату техніки Сертифікат прокатної техніки Прокатні 
машинопункти Машинозабезпеченість приватних сільгосптоваровиробників 
варіанти організації оренди і прокату технічних засобів. визначення розцінок за 
прокат техніки головних чинників, що визначають економічну доцільність 
формування технічного парку господарств і міжгосподарських машиноструктур. 

 5.5. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських 
кадрів. 

Потреба господарств в механізаторах. Пошук раціональних форм поєднання 
техніки і механізаторів. Формування кадрів механізаторів і рівень організації їх 
праці. Визначення потреби і зайнятості механізаторів на основі розрахунків 
обсягів робіт і розподілу затрат праці на їх виконання. Розрахунки потреби 
механізаторів за експрес-методом. Нормативи потреби сільськогосподарських 
підприємств України в механізаторах. Закріплення техніки за механізаторами. 



Режими роботи механізаторів. Організація праці. Характеристика режимів роботи 
і відпочинку механізаторів. Оптимальні режими роботи робочого дня 
механізаторів. Розробка раціонального балансу часу робочої зміни. Раціональна 
зайнятість механізаторів протягом року. Організація виконання механізаторами 
ремонтно-обслуговуючих робіт на машинному дворі господарства. 

 
6. Інженерний менеджмент в комплектуванні та обслуговуванні засобів 
механізації сільських товаровиробників 
 6.1. Оптимізація комплексів машин і структури машинно-тракторного 

парку. 
Основні поняття оптимізації МТП та методи моделювання машиновикористання в 
рослинництві. Математичне моделювання. Моделі. Оптимізація об’єкта. 
Оптимуми. Методи обґрунтування та оптимізації МТП. Чотири періоди в їх 
науковій розробці проблем пов’язаних із використанням техніки. Математична 
модель оптимального використання техніки за критерієм мінімальних затрат на 
виконання механізованих робіт. Причинно – наслідковий зв’язок ієрархії 
відношень „технологія → техніка”. Причинно-наслідковий зв’язок між головними 
ланками системи землеробства. Фактори впливу на експлуатаційні параметри 
машинних агрегатів та комплексів машин. Вплив природно-виробничих факторів 
на умови роботи машинних агрегатів. Моделювання структури комплексів 
машин. Моделювання системи технічного обслуговування засобів механізації. 
Методика обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин. 

 6.2. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах 
сільськогосподарських товаровиробників. 

Інженерний менеджмент в механізації тваринницьких ферм. Затрати часу по 
функціям управління для інженера-менеджера по механізації виробничих 
процесів у тваринництві. Ефективне управління фермськими виробничими 
технологіями і технічними засобами. Інженерний менеджмент в ремонтно-
обслуговуючих підрозділах. Організація виробничих зв’язків системи 
матеріально-технічного та сервісного обслуговування сільгосптоваровиробників 
за ієрархічними рівнями. Зарубіжний досвід визначення конкуруючого характеру 
в сфері технічного сервісу і розробки організаційно-економічних взаємовідносин 
в системі “виробник – реалізатор – споживач” технічної продукції.  

 6.3. Особливості комплектування технікою фермерських та особистих 
селянських господарств. 

Концепція програми розвитку фермерства в Україні на 2005-2015 роки. Наявність 
фермерських господарств та кількість землі в їх користуванні. Проблема 
недостатньої технічної оснащеності як головна перешкода розвитку нових форм 
приватного господарювання. Основні види сільськогосподарської техніки для 
механізації фермерських і особистих селянських господарств. Перспективний 
розвиток вітчизняних фермерських та приватних селянських господарств. 
Асоціація фермерів та приватних землевласників України. 

 
7. Управління якістю виробництва та придбання сільськогосподарської 
техніки 
 7.1. Стандарти якості та сертифікація продукції. 

Загальні відомості про сертифікацію. Схеми сертифікації у світовій практиці. 
Сертифікат відповідності. Зарубіжний досвід управління якістю. Міжнародна 
організація по стандартах (International Organization for Standardization — ISO). 



Стандарти ISO 9000 і зони їх застосування у виробничому процесі. Форми 
сертифікації. 

 7.2. Система сертифікації УкрСЕПРО. 
Державна система сертифікації продукції в Україні. Організаційна структура 
системи сертифікації УкрСЕПРО. Розподіл основних функцій між 
організаційними ланками системи сертифікації УкрСЕПРО. Національний знак 
відповідності. Порядок проведення сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО. 
Атестація виробництв у системі сертифікації УкрСЕПРО. Етапи виконання робіт з 
атестації виробництва. Етапи діяльності з керівництва якістю. 

 7.3. Оцінка конкурентоспроможності техніки. 
Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки. 
Конкурентоспроможність машин критерій конкурентоспроможності товару 
(машини). Класифікація показників якості товарів. Формування факторів 
конкурентоспроможності товару (машини) в системі ринкової економіки. Вплив 
реалізаційних і обслуговуючих факторів на конкурентоспроможність товару та 
сервісних послуг. Оцінки конкурентоспроможності проектування нової техніки. 
Становлення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської техніки. 

 7.4. Лізинг як метод придбання засобів механізації. 
Лізинг як один із видів підприємницької діяльності. Лізингові компанії. 
Лізингодавець. Лізингоодержувач. Види лізингу. Рейтинг. Хайринг. Побутовий 
прокат. Відмінність традиційної оренди і лізингу техніки. Фінансовий та 
оперативний лізинг. Становлення та перспективи лізингу в АПК України. 
Проблеми, які перешкоджають розвитку лізингу в Україні. 

 
8. Ресурсозбереження як критерій ефективності інженерного менеджменту 
 8.1. Проблеми енергетики і основні шляхи енергозбереження в АПК. 

Проблеми енергетики в АПК і основні фактори енергозбереження. 
Енергозабезпечення України. Поняття коефіцієнта самозабезпеченості 
енергоресурсами. Характеристика споживання енергії в аграрному виробництві. 
Прямі питомі енерговитрати на вирощування та збирання сільськогосподарських 
культур. Енергонасиченість та енергоозброєність праці в Україні. 

 8.2. Енергозаощаджуючі технології в рослинництві та кормовиробництві. 
Причини збільшення витрат енергії на виробництво сільськогосподарської 
продукції. Основні фактори енергозбереження. Характеристика основних джерел 
економії енергоносіїв в рослинництві. Енергозаощаджуючі технології в 
рослинництві. Система раціонального землекористування. Раціональне 
комплектування МТП та машинних агрегатів і оптимізація режимів їх роботи як 
головний фактор ресурсозбереження. 

 8.3. Енергозбереження в кормовиробництві. 
Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві. 
Енергетична ефективність трансформації кормів у продукцію. Витрати кормів на 
одиницю продукції тваринництва. Мінімізація сукупних витрат енергії на основі 
використання прогресивних технологій. Інші резерви зменшення енергетичних 
витрат. Структура енергоємності виробництва. Заходи щодо зменшення 
енергоємності виробничих процесів у тваринництві. 

 8.4. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві. 
Загальні положення методики визначення енергомісткості при виробництві 
сільськогосподарської продукції. Енергетичний еквівалент. Визначення повної 
енергомісткості виробництва продукції рослинництва. Енергетична ефективність 
та екологічна небезпечність технологій виробництва продукції рослинництва. 
Коефіцієнт енергетичної ефективності. 



 8.5. Застосування альтернативних джерел енергії в сільському 
господарстві. 

Передумови застосування альтернативних джерел енергії в агропромисловому 
виробництві. Альтернативні види палива. Виробництво та використання біопалив. 
Основні види твердого біопалива. Основні технології термічної переробки 
твердого палива. Рослинні олії. Технологічний процес переробки насіння ріпаку у 
біодизельне паливо. Використання біогазу. Впровадження біогазових технологій в 
сільськогосподарську практику. 

 
9. Інженерний менеджмент у технічному сервісі 
 9.1. Значення та задачі технічного сервісу в формуванні ефективного 

сільськогосподарського виробництва. 
Основні напрямки реформування системи обслуговування техніки. Роль і 
значення технічного сервісу в забезпеченні роботоздатності техніки протягом її 
експлуатації. Планово-запобіжна система технічного обслуговування. 

 9.2. Аналіз стану технічного сервісу сільськогосподарської техніки у 
розвинутих країнах світу. 

Аналіз методів обслуговування і ремонту техніки. Аналіз технічної політики 
щодо організації і виробництва робіт з обслуговування і ремонту техніки. Система 
ТО і ремонту техніки за кордоном. 

 9.3. Основні задачі розвитку технічного сервісу на різних рівнях 
управління. 

Принципова схема структури управління збутом техніки і реалізацією 
виробничих послуг з технічного сервісу за умов фірмового обслуговування. 
Створення повномасштабної служби сервісу фірмою-виробником. 

 9.4. Організаційні форми реалізації технічного сервісу. 
Структури управління сервісом і збутом сільськогосподарської техніки на 
регіональному рівні. Системи управління технічним станом машини 

 9.5. Обґрунтування систем фірмового технічного обслуговування. 
Сервісні послуги надає персонал філій фірми-виробника. Сервіс доручено через 
право викупу ліцензії незалежній спеціалізованій фірмі. Виконання сервісних 
робіт доручають посередникам. Технічного обслуговування виконується 
персоналом покупця. 

 9.6. Концептуальні підходи до розвитку технічного сервісу. 
Концепція технічного сервісу в АПК. Структура технічного сервісу в часовому 
вимірі. Залежність відносної собівартості ТОР об’єкта від його відносної 
складності. 

 
 

2 Орієнтовний перелік тем лабораторних робіт 
 

1. Вибір стратегії підприємством. 
1.1. Зробити SWOT – аналіз підприємства. 
1.2. Матриця сильних і слабких сторін. 

2. Бізнес – план підприємства. 
2.1. Розробити бізнес – план випуску, модернізації або заміну техніки, що 

вибула із експлуатації. 
3. Організація робочого місця на підприємстві. 



3.1. Обґрунтувати доцільність оптимізації та організації робочого місця 
інженера. 
4. Визначення потреби персоналу в господарстві. 

4.1. Планування чисельності основних працівників рослинництва. 
4.2. Планування чисельності працівників тваринництва. 
4.3. Баланс трудових ресурсів. 
4.4. Визначення річного фонду оплати праці на механізованих польових 

роботах в рослинництві. 
5. Оцінка ресурсного потенціалу господарства. 

5.1. Забезпеченість господарства земельними ресурсами та показники 
ефективності їх використання. 

5.2. Забезпеченість господарства трудовими ресурсами та продуктивність 
праці у сільському господарстві. 

5.3. Забезпеченість господарства основними фондами та ефективність їх 
використання. 
6. Організація роботи МТП. 

6.1. Забезпеченість господарства енергетичними  ресурсами. 
6.2. Розрахунок показників  ефективності використання тракторів і 

комбайнів. 
6.3. Розрахунок показників економічної ефективності використання  

вантажних автомобілів. 
7. Організація ефективного ведення господарства. 
7.1. Визначення спеціалізації господарства. 
7.2. Розрахунок показників ефективності галузей рослинництва і 

тваринництва. 
8. Оцінка технічного стану машини, що була у використанні та розрахунок 
витрат на поновлення робото здатного стану ресурсу. 
 
 
 
Орієнтовний перелік тем індивідуальних завдань для самостійної роботи 
студентів 
 
1. Реалізація стратегії та управління змінами  в організації. 

1.1. Оцінка обраної стратегії. 
1.2. Способи розробки стратегії. 
1.3. Роль та значення стадії реалізації в процесі інженерного менеджменту. 
1.4. Завдання керівництва в процесі реалізації стратегії. 

2. Ресурси аграрного виробництва та його виробничо – технічний сервіс. 
2.1. Класифікація ресурсів аграрного виробництва. 
2.2. Поняття виробничо – технічного сервісу. 
2.3. Поняття виробничих галузей. 
2.4. Матеріально – технічна база господарства. 

 5. Оцінка виробничих можливостей господарства. 
 5.1. Спеціалізація господарства. 



 5.2. Галузь рослинництва. 
 5.3. Тваринницька галузь. 
 6. Кооперування господарств та переробних підприємств. 
 6.1. Сутність кооперування господарств і переробних підприємств. 
 6.2. Взаємодія господарств і переробних підприємств. 
 7. Класифікація матеріальних та матеріально – технічних ресурсів. 
 7.1. Класифікація матеріальних та матеріально – технічних ресурсів. 
 7.2. Поняття теорії виробництва і витрат. 
 7.3. Поняття торгівлі та постачання ресурсів. 
 8. Управління матеріальними та матеріально – технічними ресурсами. 
 8.1. Функції управління виробництвом і запасами. 
 8.2. Сезонний характер аграрного виробництва. 
 8.3. Особливості розрахунку оптимального обсягу запасу. 
 

Орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам 

ви
ди

 
ко

нт
ро

лю
 Модуль Тема Навчальні 

заняття 
Виконання 

індивідуальних 
завдань 

(реферат, РР) 

Модульний 
(змістовно-
модульний) 

контроль 

Всього 
балів 

  1 1   1 
2 2   2 
3 2 5  7 
4 1   1 
5 1   1 
6 1   1 
7 1   1 
8 1   1 
9 2   2 
10 1   1 
11 1   1 
   10 10 

Всього за 
модуль 1 

14 5 10 29 

2 12 2   2 
13 3   3 
14 2   2 
15 3   3 
16 2   2 
17 2   2 
18 2   2 
  5 10 15 

Всього за 
модуль 2 

16 5 10 31 

Всього поточний 
контроль 

30 10 20 60 

Додаткові бали 10 
Підсумковий контроль 30 
Разом  100 

 



 

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ 
Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з навчальної 

дисципліни «Інженерний менеджмент» здійснюється згідно з кредитно-
модульною системою організації навчального процесу. 

Поточний - під час виконання практичних робіт, індивідуальних завдань 
(розрахунково-графічних робіт (РГР), написання рефератів), контроль за 
засвоєння певного модуля (модульний контроль). Форму проведення поточного 
контролю і систему оцінювання визначає відповідна кафедра. 

Підсумковий - включає іспит, який виставляється за результатами двох 
модулів. 

Кожен модуль може оцінюватись в умовних балах пропорційно обсягу 
часу, відведеного на засвоєння матеріалу цього модуля. Кількість умовних 
балів за навчальні заняття студента становить 70% (коефіцієнт 0,7) і 30% 
(коефіцієнт 0,3) припадає на диференційований залік від загальної кількості 
умовних балів. 

Відповідно до отриманих балів студентам присвоюються кредити ECTS. 
Кредити записують у журнал рейтингового оцінювання знань і умінь студента. 

 
Критерії та шкала оцінювання знань та умінь студентів 

Оцінка 
національна 

Оцінка ECTS Визначення ECTS Кількість балів з 
дисципліни 

Відмінно A Відмінно – відмінне виконання з 
незначною кількістю помилок 

>90 

Добре B Дуже добре – вище середнього 
рівня з декількома помилками 

82-89 

 C Добре  - правильно виконана робота 
з певню кількістю помилок 

75-81 

Задовільно D Задовільно – непогано, але із 
значною кількістю недоліків 

66-74 

 E Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

60-65 

Незадовільно  FX Незадовільно  - доопрацювання 
роботи перед тим, як отримати 
позитивну оцінку 

35-59 

 F Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота 

>35 
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