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Пояснювальна записка 

 

Згідно з навчальним планом підготовки молодших спеціалістів із 

спеціальності передбачено виконання курсових робіт з дисциплін 

"Організація виробництва" . 

Виконання курсової роботи - заключний етап навчання молодших 

спеціалістів, який визначає загальноосвітню та професійну зрілість 

студентів, їх загальнотеоретичну та фахову підготовку. Вона покликана 

показати, як студенти володіють методикою та технікою наукових 

досліджень, наскільки вони вміють аналізувати, узагальнювати та 

формувати висновки щодо отриманих результатів, працювати з науковою 

літературою тощо. 

Успішне виконання курсової роботи значною мірою залежить від 

того, наскільки студент чітко уявляє собі основні вимоги щодо 

теоретичного рівня, змісту, структури, обсягу, форми викладання матеріалу 

та оформлення роботи. 

Виконуючи курсову роботу, студент оволодіває досягненнями 

сучасної економічної науки, методами наукового дослідження, навиками 

пошуку літературних джерел за обраною темою, вчиться узагальнювати 

явища та факти реального життя, формує особисте ставлення до сучасних 

економічних, управлінських проблем. 
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Мета виконання курсової роботи 

Курсова робота з дисципліни «Організації виробництва» це 

заключний етап вивчення предмету, яка включає в себе підготовку, 

виконання та захист роботи, і являється однією із найважливіших форм 

самостійної роботи студента.  

Метою курсової роботи є: 

• закріплення теоретичних знань і набування навичок практичного їх 

застосування; 

• оволодіння методикою збору та аналізу інформації в умовах 

конкретного господарства; 

• набуття практичних навиків розробки заходів для підвищення 

організації виробничих процесів на с/г підприємстві. 

У процесі написання курсової роботи студент відображає вміння: 

• самостійно проводити аналіз економічних питань, складати та 

аналізувати таблиці, графіки та діаграми; 

• виявляти резерви збільшення виробництва сільськогосподарської 

продукції та визначати шляхи підвищення економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва чи окремої його галузі; 

• логічно та послідовно викладати правильні узагальнення, висновки 

та пропозиції на прикладі аграрних підприємств. 

У курсовій роботі повинні бути елементи наукових досліджень. Тому 

студенти засвоюють методи наукової роботи і тим самим вчаться 

підходити до вирішення всіх питань сільськогосподарського виробництва 

творчо, з точки зору досягнень передового досвіду. Це привчає студентів 

слідкувати за спеціальною літературою, яка стосується вибраної теми, 

критично використовувати висновки та пропозиції окремих авторів, 

проводити паралелі до вимог життя, практики, порівнювати свої 

дослідження та висновки з іншими, наведеними науково-дослідними 
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установами.  

Курсова робота носить аналітичний і практичний характер, 

виконується на матеріалах літературних і фактичних документів 

сільськогосподарських підприємств. 

Курсова робота виконується української мовою  по одній із 

запропонованих тем. Теми не повинні повторюватися. 

Після закріплення теми, студент зобов’язаний розпочати активну 

роботу по написанню курсової роботи, відповідно до графіку написання 

курсової роботи, і звітувати про виконану роботу керівнику. Викладач 

періодично контролює виконання роботи та надає студенту практичну 

допомогу у вивчені окремих питань. 

Таблиця 1 

Графік виконання курсової роботи 

№ Вид роботи Строки 

виконання 

завдання 

Строк здачі 

завдання 

Підпис 

1 Вибір теми    

2 Отримання завдання     

3 Підбір і опрацювання 

літератури, складання плану 

роботи 

   

4 Систематизація 

теоретичного матеріалу і 

написання І розділу 

   

5 Аналіз показників 

ефективності 

сільськогосподарського  

підприємства 

   

6 Написання ІІ розділу     

7 Написання 3 розділу     

8 Написання висновків та 

вступу 

   

9 Оформлення курсової роботи    

10 Здача курсової роботи 

керівнику 

   

 

Курсова робота повинна бути виконана та здана керівнику не пізніше 

встановленого терміну. Графік заповнюється керівником по мірі виконання 

роботи студентом. 
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 Структура та обсяг курсової роботи 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи: підбір та обробка 

інформації, складання плану роботи, написання та оформлення роботи, 

захист роботи. 

Студент, керуючись проблемами обраної теми, здійснює самостійний 

пошук необхідної літератури. Основними джерелами повинні бути наукові 

публікації, законодавчі акти, підручники і навчальні посібники. 

Вивчення літератури супроводжується їх конспектуванням, тобто 

виписками окремих важливих теоретичних положень, цифр і фактів з 

обов'язковими посиланнями на сторінки. Таким чином формується 

робочий матеріал для написання курсової роботи. Потім він групується за 

окремими найважливішими проблемами, які складають основні розділи 

плану роботи. Після ознайомлення з літературними джерелами складається 

план роботи, який узгоджується з икладачем. 

Курсова робота повинна включати: 

1. Титульний аркуш (додаток 1) 

2. Завдання до написання курсової роботи(додаток 2) 

3. Рецензія керівника(додаток 3) 

4. Зміст (1 стор.) повинен містити назви розділів, підрозділів, 

висновків і додатки, також відповідно сторінки до них. (Додаток 4) 

5. Вступ (2-3 стор.) повинен розкривати актуальність теми, що 

досліджуєт її теоретичне та практичне значення, мету роботи, завдання, які 

потрібно виконати при написанні курсової роботи, для досягнення 

поставленої мети, об'єкт дослідження та методи які будуть 

використовуватися в процесі дослідження, а також обсяг і структура 

курсової роботи. 

6. Перший розділ ( 10 -12 стор.) містить, як правило, теоретичні 

та методологічні положені обраної теми. Теоретична частина курсової 

роботи розробляється на основі законодавчих актів, нормативних 
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документів, праці провідних спеціалістів, особистих досліджень. Студент у 

цьому розділі повинен критично оцінювати матеріал та визначити свою 

позицію з данного питання. Не допускається списування з підручників чи 

журналів основного тексту, студент повинен своїми словами грунтувати 

думку і записувати свої висновки по матеріалу, який використовував.  В І 

розділі повинно міститися 3 підрозділи.  

7. Другий розділ (10 – 15 стор.) містить аналіз економічного стану 

об'єкта дослідження. Спочатку необхідно проаналізувати вигідність 

розташування господарства найближчих пунктів збуту продукції та 

підприємств сфери матеріальне технічного забезпечення, висвітлити 

природно - кліматичні умови господарювання господарства. Далі, зробити 

аналіз економічної ефективності і забезпеченості основними показниками 

підприємства: забезпеченність трудовими ресурсами, засобами виробництва 

та загальні результати виробництва господарської діяльності.  

8. Третій розділ (8 – 10 стор.) передбачає розробку пропозицій, 

щодо підвищення роботи підприємства і виходу його із кризового стану, 

поліпшення основних показників підприємства. Також розробляються 

напрямки збільшення виробництва продукції, раціонального використання 

ресурсів, поліпшення якості та зниження собівартості продукції. 

Цілеспрямованість та реальність рекомендованих заходів повинні бути 

підкріплені відповідними розрахунками. Обгрунтування перспектив 

розвитку, виявлення резервів виробництва здійснюється за допомогою 

розрахунково-конструктивного методу, монографічного, балансового та 

інших методів дослідження.  

9. Висновки ( 3 – 5 стор.)  У цьому пункті проводяться короткі, 

чітко сформульовані й обгрунтовані висновки, що випливають із 

результатів досліджень, проведених по темі курсової роботи, результати 

аналізу, тенденції розвитку проблеми, шляхи їх розв'язання. Дається 

перелік пропозицій і рекомендацій, а також міркування студента щодо 

можливості їх практичної реалізації. 
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6. Список використаної літератури включає тільки ту 

літературу, яку студент вивчав в процесі написання курсової роботи. 

Оформлюється згідно загальноприйнятих правил із вказанням по кожному 

джерелу прізвищ і ініціалів авторів, назви роботи, назви видавництва, в 

якому опублікована робота, міста видання, кількості сторінок. Перелік 

джерел здійснюється за алфавітним принципом у такому порядку: 

1. Законодавчі джерела України. 

2. Наукові монографії, підручники, посібники. 

3. Статті, доповіді, тези в періодичній пресі або збірниках. 

4. Література довідкового і статистичного характеру ( словники, 

статистичні збірники і т.д.) 

5. Література на іноземній мові ( якщо така використовувалася) 

6. Інтернет - сайти 

У курсових роботах можуть бути додатки, в яких наводяться вихідні 

дані для розрахунків таблиць, діаграми, рисунки і таблиці, які не увійшли в 

основний текст. В такому разі потрібно в тексті робити посилання на 

відповідний додаток.  

 

Оформлення курсової роботи 

Курсову роботу слід друкувати на одній стороні аркуша білого 

паперу формату А4, з виділенням полів (праве - 1см, ліве - 3 см, верхнє і 

нижнє - 2 см). Шрифт Times New Roman, розмір основного тексту 14, між 

рядами інтервал 1,5, абзац 1,5 по ширині. Назви  розділів, слова «зміст»,  

«висновки», «вступ», «список використаної літератури», «додатки» 

друкуються 16 жирним шрифтом, а підрозділи – 14  жирним по центру 

аркуша.  

Викладення тексту кожного розділу, а також вступу, висновків та 

додатки слід починати з нової сторінки. Підрозділи можна продовжувати 

на тій сторінці, де закінчився попередній. Відстань між заголовками і 
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наступним текстом має дорівнювати двом міжрядковим інтервалам 

друкарського шрифту. 

Переноси слів не дозволяються. Якщо заголовок складається з двох 

речень, то їх розділяють крапкою. Крапка наприкінці заголовка не 

ставиться. Скорочення слів у тексті не допускається. 

Оформлення таблиць. Слово «таблиця» пишеться справа (14 жирним 

шрифтом) на сторінці після відповідного тексту, де є посилання на неї. 

Назва таблиці  - по центру і 14 жирним шрифтом. Текст в самій таблиці 

повинен бути надрукованим 12, або 14 шрифтом. (Додаток 5)  

Оформлення рисунків. Після рисунка по центру пишеться слово 

«рис.1» і назва рисунка. Обов’язково повинно бути посилання на данний 

рисунок.  

Рецензування та захист курсової роботи 

Остаточний варіант курсової роботи подається викладачу у визначені 

строки. Викладач рецензує роботу, зробивши відмітку про її допуск чи 

недопуск до захисту. У рецензії вказуються позитивні й негативні сторони 

роботи. Студент, одержавши роботу після рецензування, виправляє вказані 

недоліки і готується до захисту. Якщо робота не допущена до захисту, 

обирається інша тема або ж уся робота виконується повторно. 

Захист курсової роботи проходить, перед комісією із 2-3 викладачів. 

Захист роботи є публічним, тобто відбувається в присутності інших 

студентів даної навчальної групи і зацікавлених осіб. Під час захисту 

студент повинен викласти повний зміст своєї курсової роботи, показати 

глибокі знання з питань, що досліджувалися, відповісти на запитання 

поставлені членами комісії, після виставляється підсумкова оцінка.  

Оцінка курсової роботи може «незадовільно», «задовільно», «добре», 

«відмінно». Оцінку «незадовільно студент отримує у випадку, коли не 

може відповісти на зауваження, не володіє матеріалом роботи, не в змозі 
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дати пояснення висновкам та теоретичним положенням даної проблеми. У 

випадку негативної оцінки робота повертаєть на доопрацюванню і підлягає 

повторному захисту. 

Після   захисту   курсової   роботи   студент   допускається   до 

екзамену з організації виробництва 
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Тематика курсових робіт з дисципліни «Організація виробництва» 

1. Вибір та обгрунтування стратегії створення акціонерних підприємств на Україні  

2. Організація та перспективи розвитку продукції рослинництва в галузі 

3. Заходи, щодо забезпечення та удосконалення організації матеріально-технічного 

постачання господарств 

4. Організація та перспективи розвитку продукції тваринництва в галузі 

5. Дослідження особливостей планово-економічної роботи на 

сільськогосподарських підприємствах 

6. Обґрунтування економічної ефективності використання земельних угідь  

7. Шляхи удосконалення організації і економічної ефективності кормовиробництва 

в господарстві 

8. Організація виробництва зерна, цукрового буряку, картоплі та напрями її 

вдосконалення 

9. Організація та перспективи розвитку галузі овочівництва 

10.  Організація виробництва молока та напрями її вдосконалення  

11.  Організація виробництва яловичини на напрями її вдосконалення 

12.  Організація виробництва свинини та напрями її вдосконалення 

13.  Розробка методики планування та організації продуктивності праці в галузі 

рослинництва 

14.  Обгрунтування  шляхів удосконалення сучасної системи оплати праці в галузі 

рослинництва  

15.  Організація оплати праці в галузі тваринництва 

16.  Теоретичні основи та стратегія планування бізнес-плану підприємства 

17.  Ефективність організації орендних відносин на сільськогосподарських 

підприємствах  

18.  Особливості сучасної організації виробництва соняшнику на 

сільськогосподарському підприємстві 

19.  Обґрунтування та шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського  

виробництва в галузі рослинництва і тваринництва 

20.  Шляхи підвищення використання машинно-тракторного парку в господарстві 

21.  Організація виробництва продукції птахівництва та напрями її вдосконалення  

22.  Розробка шляхів удосконалення організації виробництва на 

сільськогосподарських підприємствах в умовах приватної власності  

23.  Проблеми та перспективи розвитку агробізнесу після вступу України у СОТ 

24.  Земельні фонди України та їх використання  
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25.  Стан та песпективи розвитку сільськогосподарських підприємств в сучасних 

умовах  

26.  Необхідність і методологія визначення оптимального рівня якості продукції 

27.  Проблеми реалізації принципів мотивації в практиці діяльності підприємства 

28.  Сучасні проблеми формування й застосування системи преміювання персоналу 

підприємств та організацій  

29.  Об’єктивна необхідність застосування різних форм і систем оплати праці 

персоналу підприємств 

30.  Проблеми реалізації наукової організації праці на підприємстві  

31. Організація трудових процесів та нормування праці на сільськогосподарських 

підприємствах 

32.  Наукова організація праці в рослинництві та її економічна ефективність 

33.  Організація зберігання та переробки продукції рослинництва (зерна, цукрових 

буряків, картоплі, олійних, овочів) 

34.  Створення спільних підприємств та організація їх виробничої і підприємницької 

діяльності 

35. Організація зберігання та переробки продукції тваринництва (м’яса, молока, 

риби) 

36.  Організація виробництва овочів відкритого (закритого) грунту в галузі 

рослинництві 

37. Створення селянських(фермерських) господарств та організація їх виробничої і 

підприємницької діяльності 

38. Проблемні питання організації соціальної інфраструктури на селі та шляхи їх 

подолання 

39. Організація енергозабезпечення сільськогосподарського підприємства та роботи 

з економії енергоресурсів в сучасних ринкових умовах. 

40. Організація ремонтної бази, технічного обслуговування та зберігання 

сільськогосподарської техніки в ринкових умовах 

41. Організація переробки і зберігання плодів і ягід та шляхи їх поліпшення 

42. Відкриття власної справи в агробізнесі 
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Орієнтовані таблиці для проведення аналізу та характеристики 

економічної діяльності підприємства 

 

Таблиця 1 

Розміри сільськогосподарського підприємства та забезпеченість 

виробничими ресурсами 

 
Показники 20__ 

Рік 

20__ 

Рік 

20__ 

Рік 

Відхилення 20__ 

рік від  20__ рік 

(+,-) 

С/г. угіддя – разом, га       

з них: рілля     

пасовища      

сіножаті     

багаторічні насадження – всього,га     

в т.ч. сади     

виноградники     

Валова с/г продукція, тис.грн. – 

всього: 

    

в т.ч. рослинництіва     

тваринництва     

Середньорічна чисельність 

працівників зайнятих в с/г вир-ві, чол. 

    

Середньорічна вартість основних 

виробничих фондів, тис.грн. 

    

з них: с/г призначення     

в т.ч.: на 100 га с/г угідь     

на 1 середньорічного 

працівника,зайнятого в с/г 

виробництві 

    

Середньорічне поголів’я, гол:     

Великої рогатої худоби     

в т.ч. корів     

свиней     

овець     

птиці     

Всього енергетичних ресурсів, к.с.     

в т.ч.: на 100 га  с/г угідь     

на 1 середньорічного працівника, 

зайнятого в с/г вир-ві 
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Таблиця 2 

  

Вартість та структура товарної продукції сільськогосподарського 

підприємства 
 

 

Види продукції галузі  20__ 

Рік 

20__ 

Рік 

20__ 

Рік 

В середньому за 20___-

20___р.р. 

Вартість, 

тис.грн. 

Вартість, 

тис.грн. 

Вартість, 

тис.грн. 

Вартість, 

тис.грн. 

Структура, 

% 

Рослинництво - разом      

в т.ч.: зерно      

   насіння соняшника      

   цукровий буряк      

   картопля      

   овочі      

   плоди      

   виноград      

інша продукція росл.      

Тваринництво - разом      

в т.ч.: молоко       

   м’ясо      

   яйце      

   вовна      

 інша продукція твар.      

Всього продукції с/г      

Продукція 

промислової 

переробки – разом 

     

Всього по 

господарству 

    100,0 
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Таблиця 3 

Результати діяльності сільськогосподарського підприємствах 

 
Показники  20__ 

рік. 

20__ 

рік. 

20__ 

рік. 

Відхилення 

20__ р. від  

20__ р. (+,-) 

Виручено від реалізації продукції – 

всього, тис.грн. 

    

в т.ч.: рослинництва      

тваринництва     

Собівартість реалізованої продуції- 

всього, тис. грн. 

    

в т.ч.: рослинництва     

тваринництва      

Прибуток від реалізації продукції- 

всього, тис. грн. 

    

в т.ч.: рослинництва     

тваринництва      

Вироблено, ц.: зерна     

насіння соняшнику     

цукрового буряку     

овочів     

плодів     

винограду     

 

Прибуток від реалізації продукції = виручка від реалізації – собівартість 

реалізаційної продукції; 
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Таблиця 4 

 

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 

 
Показники  20__ 

рік. 

20__ 

рік. 

20__ 

рік. 

Відхилення 

20__ р. від  

20__ р. (+,-) 

Вироблено на 100 га с.-г угідь, тис. 

грн.: 

    

-валової продукції (в співставних 

цінах 2000р.) 

    

-товарної продукції     

-прибутку     

Вироблено на 1 середньорічного 

працівника зайнятого в с.-г 

виробництві, тис. грн.: 

    

-валової продукції (в співставних 

цінах 2000р.) 

    

-товарної продукції     

-прибутку     

Вироблено валової продукції на 100 

грн. вартості  основних виробничих   

фондів с.-г.  призначення грн. 

    

Вироблено на 100 га ріллі, ц.:     

-зерна     

-насіння соняшнику     

-овочів     

-цукрового буряку     

Рівень рентабільності (+), 

збитковості (-), всього,% 

    

в. т. ч.. рослинництва     

тваринництва     

 
 

Рентабельність продукції = (прибуток від реалізації продукції / 

собівартість продукції ) * 100 %; 
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Таблиця 5 

 

Рентабельність основних видів продукції в сільськогосподарському 

підприємстві 

 

Вид 

продукції і 

галузь 

виробництва 

Дохід 

(виручка) 

від 

реалізації 

продукції, 

тис.грн 

ПДВ, 

тис.грн. 

Чистий 

дохід , 

тис.грн. 

Собівартість 

реалізованої 

продукції, 

тис.грн. 

Валовий 

прибуток 

(збиток)від 

основної 

діяльності, 

тис.грн. 

Рівень 

рентабельності 

продукції, 

відсоток 

1 2 3 4 5 6 7 

1. зернові і 

зернобобові 

      

2. картопля       

3. цукровий 

буряк 

      

4. овочі 

відкритого 

грунту 

      

5.плоди,ягоди       

6.       

7.       

Інша 

продукція 

рослинництва 

      

Разом з 

рослинництва 

      

 

 

1. м’ясо ВРХ  

      

2. молоко         

3. свинина       

4.       

5.       

6.       

7. інша 

продукція 

тваринництва 

      

Разом з 

тваринництва 

      

1.промислова 

продукція 

всьго 

      

2. реалізація 

робіт і послуг  

      

Всього з 

підприємства 
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Методичні рекомендації до заповнення таблиці 5 

 

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) – 

це загальна сума доходу від реалізації, включаючи ПДВ, інші збори 

або податки; 

2. Щоб розрахувати валовий прибуток (збиток), необхідно від 

величини чистого доходу відняти собівартість реалізованої продукції; 

3. Рентабельність продукції визначається відношенням валового 

прибутку до собівартості товарної реалізованої продукції і 

виражається у відсотках 

4. Щоб розрахувати рентабельність понесених витрат з 

підприємства, потрібно чистий прибуток поділити на загальну 

виробничу собівартість і помножити на 100  

5. Чистий прибуток(збиток) = валовий прибуток (збиток) (+) інші 

операційні доходи (-) адміністративні витрати, інші операційні 

витрати (+) дохід від надзвичайної діяльності (-) втрати від 

надзвичайної діяльності; 

6. Рентабельність сукупних активів визначається відношенням 

чистого прибутку до середньорічної вартості необоротних і 

оборотних активів. 
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Таблиця 6 

Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та 

ефективності їх використання 

 

№ 

з/п 

Перелік 

показників 

Показники  

Роки Відхилення Зростання, % 

20___ 

рік 

20___ 

рік 

20___ 

рік 

20__ р. 

до  20__ 

р. 

20__ р. 

до 20__ 

р. 

20__ р. 

до  20__ 

р. 

20__ р. 

до 20__ 

р. 

 Вихідні дані        

1 

Вартість 

товарної 

продукції, тис. 

грн 

       

2 

Середньорічна 

вартість 

основних 

засобів, тис. грн 

       

3 
Площа с/г угідь, 

га 
       

4 

Середньорічна 

кількість 

працівників, 

зайнятих у с/г 

виробництві, 

осіб 

       

 
Забезпеченість 

ОЗ 
       

5 

Фондозабезпе-

ченість під-ва, 

тис. грн 

       

6 

Фондоозбро-

єність праці, 

тис. грн 

       

 

Ефективність 

використання 

ОЗ 

       

7 Фондовіддача        

8 Фондомісткість        
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Методичні вказівки до заповнення таблиці 6 

 

Ефективність використання основних фондів характеризується рядом 

показників, які поділяють на загальні і часткові. Основним із загальних 

показників використання основних фондів є фондовіддача (Фв)  

Фв = Q / S сер. , грн.,  

де Q – обсяг товарної (валової, чистої) продукції підприємства за рік, 

грн.,  

S сер . – середньорічна вартість основних фондів підприємства, грн. 

Оберненим показником до фондовіддачі є фондомісткість (Фм)  

          Фм = S сер. / Q, грн. 

Фондоозброєність праці (Фо) обчислюється за формулою  

          Фо = S сер. / Ч,  де Ч – середньоспискова чисельність прмислово-

виробничого персоналу, чол.  

Фондозабезпеченність підприємства = (вартість виробничих основних 

засобів / площа с/г угідь ) * 100  
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Таблиця 7 

 

Питома вага галузі ____________ в економіці господарства 

 
Показники  20__ 

рік. 

20__ 

рік. 

20__ 

рік. 

Відхилення 

20__ р. від  

20__ р. (+,-) 

Валова продукція (в співставних 

цінах 2000р.) – всього, тис. грн. 

    

в. т.ч. рільництва     

питома вага, %     

Товарна продукція – всього, тис. 

грн. 

    

в. т.ч. рільництва     

питома вага, %     

Витрати – всього, тис. грн.     

в. т.ч. рільництва     

питома вага, %     

Прибуток – всього, тис. грн.     

в. т.ч. рільництва     

питома вага, %     

Чисельність працівників – всього, 

чол. 

    

в. т.ч. рільництва     

питома вага, %     
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Таблиця 8 

 

Фінансові результати від реалізації продукції ____________ на 

перспективу 

 
Назва 

продукції  

Реалізовано 

продукції, 

ц 

Ціна 

реалізації, 

1ц, грн 

Виручено 

від 

реалізації, 

тис, грн. 

Виробнича 

собівартість. 

тис, грн. 

Прибу-

ток, 

тис. 

грн. 

Рівень 

рентабель-

ності, % 

на 1 ц всього 

Озима 

пшениця 

       

Кукурудза 

на зерно 

       

та  ін.        

Всього по 

рільництву 

       

 

 

 

Прибуток = виручка від реалізації – собівартість, грн 
 

 

Рівень рентабельності = (прибуток / собівартість) * 100  
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Таблиця 9 

Показники ефективності використання землі 

 

Показник 20___рік 20___рік 20___рік 

Відхилення 

20__ р. до 

20__ р. 

20__ р. до 

20__ р. 

Вихід на 100 

га с/г угідь, 

тис. грн 

     

Валова 

продукція 
     

Товарна 

продукція 
     

Прибуток       

Виробництво 

на 100 га с/г 

угідь, тонн 

     

Виробництво 

мя’са 
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Таблиця 10 

Забезпеченість господарства трудовими ресурсами 

 

№ 

з/п 
Категорії 

працівників  

Потреба  Наявність  Забезпеченість, % 

20__  20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 Трактористи – 

машиністи  
         

2 Шофери           

3 Тваринники - 

всього 
         

 у т. ч.          

 - свинарі           

 - інші 

працівники 

         

4 Будівельники           

5 Працівники 

торгівлі і 

громадського 

харчування 

         

6 Службовці 

(керівники, 

спеціалісти) 

         

7 Інші 

працівники 
         

 Всього:          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Данні для розрахунків беруть з економічного паспорту, 

закріпленого за вами господарства, а також зі звітів про фінансову 

діяльність підприємства, якщо такі доступні 
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  Таблиця 1  
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ефективності їх використання 

№ 

з/п 
Перелік показників 

Показники  

Роки Відхилення Зростання, % 

2015 2016 2017     

 


