
Загальні відомості дисципліни

“Економіка та організація агропромислових

формувань”

Для роботи в умовах ринкової економіки потрібен фахівець, здатний

здійснювати організаційно-управлінську, комерційну, посередницьку,

маркетингову, планово-аналітичну і науково-дослідницьку діяльність в

області виробництва, зберігання, переробки та реалізації

сільськогосподарської продукції, що поряд з іншими фаховими

дисциплінами забезпечує названа дисципліна. У вказаних сферах

діяльності може працювати спеціаліст, який отримав підготовку за

економічними спеціальностями.



Короткий опис дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни

“Економіка та організація агропромислових формувань” є:

 висвітлення теоретико-методичних та організаційно-економічних аспектів

сучасних проблем функціонування агропромислових формувань;

 вивчення теоретичних засад економіки та організації функціонування

інтегрованих структур – агропромислових формувань;

 набуття навичок аналізу організаційних та економічних резервів

підвищення ефективності господарювання агропромислових формувань.



Мета і предмет дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Економіка та

організація агропромислових формувань” є формування

теоретичних знань і практичних навичок щодо функціонування,

розвитку та регулювання діяльності агропромислових формувань.

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні, методичні та

практичні засади економіки та організації діяльності

агропромислових формувань.



Кінцеві знання і вміння

Знання:
сутність системи агропромислового комплексу; роль агропромислових

формувань в системі агропромислового комплексу; організаційно-правові форми
агропромислових формувань; зміст категорії агропромислової інтеграції; особливості
використання виробничих ресурсів (землі, капіталу, персоналу) в агропромислових
формуваннях; сутність внутрішньогосподарських економічних відносин в
агропромислових формуваннях; зміст та показники категорії ефективності діяльності
агропромислових формувань; процес ціноутворення та державного регулювання
АПК.

Вміння:
визначати показники ефективності функціонування АПК; аналізувати процес

агропромислової інтеграції в АПК та визначати роль агропромислових формувань у
ньому; аналізувати організаційно-економічні засади створення агропромислових
формувань; визначати показники ефективності використання виробничих ресурсів
агропромислових формувань; аналізувати внутрішньогосподарські відносини в
агропромислових формуваннях; визначати показники економічної ефективності
діяльності агропромислових формувань; аналізувати процес ціноутворення в сфері
АПК; аналізувати стан державного регулювання агропромислового комплексу.



Зміст лекційного курсу

Тема 1. АПК України

Тема 2. Агропромислова інтеграція

Тема 3. Агропромислові формування та їх організаційно-правові форми

Тема 4. Земля та її використання агропромисловими формуваннями

Тема 5. Капітал агропромислових формувань

Тема 6. Персонал агропромислових формувань

Тема 7. Внутрішньогосподарські економічні відносини в АПФ

Тема 8. Ефективність діяльності агропромислових формувань

Тема 9. Ціноутворення та державне регулювання АПК


