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Агропромисловий комплекс (АПК) – це сукупність виробничо 

взаємопов’язаних підприємств з вирощування, зберігання, заготівлі, 

транспортування, переробки і реалізації сільськогосподарської 

продукції, а також обслуговуючих та допоміжних підприємств. Адже 

саме він виконує важливу функцію – забезпечує населення 

продуктами харчування. 

 

 

До АПК України належать три основні галузі. 

Перша галузь АПК – тракторне та сільськогосподарське 

машинобудування, машинобудування для харчової промисловості, 

агрохімія (виробництво мінеральних добрив та мікробіологічна 

промисловість), комбікормова промисловість, система матеріально-

технічного обслуговування сільського господарства у місті Києві, 

меліоративне та сільське будівництво. 

Друга галузь – це рослинництво, тваринництво, рибальство та 

лісове господарство. 

Третя галузь АПК – харчова промисловість, холодильне, 

складське, спеціалізоване транспортне господарство, торговельні та 

інші підприємства й організації, що здійснюють доведення кінцевого 

продукту до споживача. 

 

 

 



Aгропромисловий комплекс України розглядається як 

пріоритетний сектор національної економіки та потужний драйвер 

майбутнього економічного зростання нашої держави. Саме він має 

забезпечити підвищення конкурентоспроможності української 

економіки на основі використання конкурентних переваг з урахуванням 

сучасних аспектів інноваційної та інвестиційної діяльності. Український 

аграрний сектор значно перевищує потреби внутрішнього ринку. Слід 

зазначити,що нині  АПК України розвивається у складних умовах. 

Аналіз сучасного стану сільськогосподарської галузі дає підстави 

стверджувати, що ця сфера відчуває нестачу фінансових ресурсів, що 

можна отримати, залучаючи кредитні ресурси або використовуючи 

власний капітал. 

Сталий розвиток аграрного сектору економіки України значною 

мірою залежить від ефективності аграрної політики та активної участі 

держави в її формуванні та  реалізації. 

 

Сьогодні ця галузь потребує державної підтримки та 

фінансування, проведення суттєвих реформ та залучення нових 

передових технологій ведення агробізнесу. 

 

 

 

 



 
65.32я7 
Б48 
Березівський, П.С. 
Організація, прогнозування та планування 

агропромислового комплексу: навч. Посіб. / 

П. С. Березівський, Н. І. Михалюк; за ред. П. 

С. Березівського. - 2-ге вид., стер. - Львiв: 

Магнолія 2006, 2015. - 443 с.  

 

 

 

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної 

дисципліни. У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових 

основ організації виробництва та планування агропромислового 

комплексу, передумови і фактори виникнення та становлення АПК, 

зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні стадії і напрямки 

інтеграції агропромислового виробництва та його складові, 

агропромислові структури і формування,  економічна суть і значення 

трьох сфер АПК, поняття , особливості та класифікація виробничої та 

соціальної інфраструктури ,характеристика продуктових вертикалей та 

планування їх діяльності. 

Значну увагу приділено питанням прогнозування та планування 

діяльності АПК, створенню прогнозів програм і планів економічного 

розвитку АПК  України. Для студентів економічних спеціальностей 

вищих аграрних закладів освіти. Також може бути корисним для 

студентів неекономічнихспеціальностей , керівників і спеціалістів 

аграрних формувань різних форм власності та господарювання. 

 

 
 



 
65.32-801я7 
Т58 
Топалов, А.Д. 
 Організація виробництва в підприємствах 
АПК: навч. посіб. / А. Д. Топалов, С. В. 
Скоробогатько, В. А. Ільяшенко. - Київ: 
Центр навч.літератури, 2006. - 384 с.  
 

 

Навчальний посібник охоплює всі теми курсу “Організація 

виробництва в підприємствах АПК”. Основне спрямування 

навчального посібника – здобуття теоретичних знань і набуття 

практичних навичок. Особливістю навчального посібника є 

взаємозвязок теоретичного і практичного матеріалів, що дозволяє 

студентам та практикам познати теоретичні основи організації 

виробництва та краще орієнтуватися в ринковому перетворені АПК. 

Навчальний посібник ирекомендовано студентам вищих 

навчальних закладів зі спеціальності “Аграрний менеджмент”, 

слухачам після дипломної освіти, магістрам, аспірантам, спеціалістам 

– економістам і фінансистам, менеджерам різних рівнів в системі АПК. 

  

 



 

65.32-231я7 
Н49 
Нелеп, В.М. 
 Планування на аграрному підприємстві: 
підручник / В. М. Нелеп. - Київ: КНЕУ, 
2000. - 372 с. 

 
 

 

У підручнику викладено теоретичні,  методологічні й практичні 

питання планування на аграрному підприємстві. Детально висвітлено 

суть та організацію планування на підприємстві, його особливості в 

ринкових умовах, характеризуються види внутрішньогосподарського 

планування - стратегічного бізнес-планування і поточного. Розглянуто 

методику і практику планування виробничої, фінансової діяльності й 

соціального розвитку колективів сільськогосподарських підприємств та 

їхніх підрозділів, особливості планування підприємств різних форм 

власності та організаційних форм господарювання. У виданні особливу 

увагу звернено на оцінкутенденцій і структурних змін у сільському 

господарстві України та їх урахування при плануванні на підприємстві,  

особливості планування на приватних підприємствах та особистих 

господарствах населення. 

 Підручник розрахований на студентів економічних вищих 

навчальних закладів і факультетів, буде також корисний спеціалістам і 

керівникам аграрних підприємств, працівникам сільськогосподарських 

організацій. 

 

 

 



 

65.32-21я7 
О-77 
Островський, П.І. 
Аграрний маркетинг: навч. Посіб. / П. І. 

Островський. - Київ: Центр навчальної 

літератури, 2006. - 224 с. 

 

 

 

 

 

У навчальному посібнику висвітлено погляди автора на зміст і 
сутність маркетингової діяльності підприємств АПК, пов'язаних з 
виробництвом, зберіганням, переробленням та реалізацією 
сільськогосподарської продукції. Що робити в нинішніх умовах 
фермерському чи малому переробному підприємству, якщо їхній  
бюджет обмежений? На що їм розраховувати, не маючи ні досвіду, ні 
коштів на досить дорогі маркетингові заходи? На більшість цих питань 
дано відповідь у посібнику. 

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів 
спеціальностей аграрного профілю. Ним можуть користуватися всі, хто 
цікавиться аграрним маркетингом і  хоче досягти господарського успіху  
з мінімальними витратами. 
 
 

 



 

65.32я7 
О-75 
Основи підприємницької діяльності та 

агробізнесу: навч. посіб. / ред. М. М. Ільчук. 

- Київ: Вищаосвіта, 2002. - 398 с.  

 

 

Висвітлено питання  соціально-економічних основ підприємництва 

та агробізнесу,організації та функціонування малого і середнього 

бізнесу на селі, визначення економічної ефективності аграрних 

підприємницьких структур. 

 Для студентів неекономічних спеціальностей аграрних вищих 

навчальних закладів. Буде корисним керівникам і спеціалістам 

підприємницьких структур аграрної сфери. 

 

 



 

65.32-21я7 
Н16 
Нагаєв, В.М. 
Аграрний менеджмент:  практикум 

(модульний варіант):  навч. Посіб. / В. М. 

Нагаєв. - Київ : Центр навчальної літератури, 

2004. - 319 с. 

 

 

 

Висвітлюються програмні питання дисципліни “Аграрний 

менеджмент”, які викладено за модульно-рейтинговою технологією 

навчання. У навчальному матеріалі особлива увага зосереджена на 

удосконаленні організаційних структур управління новостворених  

агроформувань, їх господарського механізму,  методів підбору та  

оцінки кадрів, ділового адміністрування і технології управління. Весь 

практичний курс сформовано в системі модульно рейтингового 

поетапного контролю знань. 

    Практикум призначений для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних аграрних закладів в системі базової 

та після дипломної освіти, може бути використаний як довідник для 

самостійного вивчення складових аграрного менеджменту керівниками 

і спеціалістами сільськогосподарських підприємств. 

  

 

 

 

 

 



 

65.324.1-21я7 
Г71 
Горьовий, В.П. 
Менеджмент фермерських господарств: 

навч. Посіб. / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук; за 

ред. В. П. Горьового. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 366 

с.  

 

 

Матеріал посібнику «Менеджмент фермерських господарств» 

поєднаний в цілісну систему знань про фермерське господарство як 

об'єкт управління, що дало б змогу менеджерам сформувати чіткі 

уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту 

сучасного фермерського господарства й навчатися і реалізовувати 

його на практиці. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65.32-801я7  
Б48 
Березівський, П.С. 
Організація виробництва в аграрних 

формуваннях: навч. Посіб. / П. С. Березівський, 

Н. І. Михалюк; ред. П. С. Березівський. - Київ: 

Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с. 

 

 

 

Навчальний посібник написано відповідно до програми 

дисципліни. У ньому висвітлено питання наукових основ організації 

виробництва в аграрних формуваннях, організації виробничого 

потенціалу аграрних формувань і його використання, основ 

раціональної організації в аграрних формуваннях, організації галузей 

рослинництва і тваринництва, підсобних виробництв і промислів, 

організації виробничо-економічних зв’язків аграрних формувань з 

іншими сферами АПК в умовах ринкових відносин. Значну увагу 

приділено питанням роздержавлення та приватизації в сільському 

господарстві, реформуванню відносин власності і земельних відносин. 

 Для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних 

закладів освіти III-IV рівнів акредитації.  Корисний  для  студентів  І-ІІ 

рівнів акредитації, а також не економічних  спеціальностей,  керівників  

і спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та 

господарювання. 

 

 



 

67.9(4УКР)307я7 
А25 
 Аграрне право України: підручник / В. З. 
Янчук, В. І. Андрійцев, С. Ф. Василюк та ін.; 
ред. : В. З. Янчук . - 2-е вид., перероб. та доп. - 
К.: ЮрінкомІнтер, 2000. - 720 с. 
 

 

 

У підручнику викладено теоретичні питання з аграрного права та 

правового становища його суб’єктів ,зміст аграрно-правових актів з 

внутрішньогосподарських і зовнішніх аграрних правовідносин, аграрно-

договірних  зобов’язань,дисциплінарної і матеріальної відповідальності 

працівників сільського господарства  та  юридичного захисту  їхніх  

прав, юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємців 

України а також наведено характеристику аграрного права зарубіжних 

країн. 

Навчальний посібник буде корисним широкому колу читачів: 

студентам юридичних та аграрних спеціальностей, викладачам, 

аспірантам, юристам-практикам, працівникам органів державної влади 

та місцевого самоврядування, науковцям, які працюють над аграрно-

правовою та суміжною тематикою, всім, хто цікавиться специфікою 

правового регулювання господарської діяльності в аграрному секторі 

економіки України. 

 



 

67.9(4УКР)307я7 
А25 
 Аграрне право України: підручник / В. З. 
Янчук, В. І. Андрійцев, С. Ф. Василюк та ін.; 
ред. : В. З. Янчук . - 2-е вид., перероб. та 
доп. - К.: ЮрінкомІнтер, 2000. - 720 с. 
 

 

 

 

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи 

економічного аналізу. Наведено методику факторного аналізу 

детермінованих і стохастичних  залежностей. Розглянуто можливості 

застосування функціонально-вартісного аналізу. Викладено методику 

комплексного аналізу найважливіших показників виробничо-

економічної діяльності підприємств агропромислового комплексу. 

 Для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних 

навчальних закладів а також для аспірантів і викладачів. 

 

 



 

65.9(4УКР)32-21 
Л64 
Литвин, Ю.О. 
Механізми державного  регулювання 

соціально-економічного  розвитку сільських 

територій України: теорія, методологія, 

практичні механізми реалізації: Монографія/ 

Ю. О. Литвин. - Донецьк: Юго-Восток, 2012. - 

387 с.  

 

У монографії досліджено теоретичні основи механізмів 

державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських 

територій. Закладено методологічні засади формування механізмів 

державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських 

територій. Вивчено нормативно-правове регулювання та проблеми 

державного управління соціально-економічного розвитку сільських 

територій. Проаналізовано сучасний стан державного регулювання 

соціально-економічного розвитку сільських територій. Удосконалено 

механізми становлення і розвитку системи малого підприємництва 

сільських територій. Розроблено напрями удосконалення механізмів 

державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських 

територій. 
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