
Організація аграрного 

бізнесу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Організація 

аграрного бізнесу» складена відповідно до освітньо-

професійної програми спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність».



Важливість вивчення

Процес розбудови в Україні ринкової економіки набув

незворотного характеру. Реструктуризація колективних

сільськогосподарських підприємств і створення на їх основі

нових агроформувань ринкового типу вимагає значного

підвищення рівня підготовки молодших спеціалістів, які були

б здатні на високому професійному рівні вирішувати

фінансово-економічні та господарські проблеми в умовах

ринку.



Сфера професійного використання

Підприємства різних організаційно-правових форм

господарювання та усіх форм власності, державні

підприємства, структури галузевого і міжгалузевого,

державного та регіонального рівнів та інші установи, а також

вищі навчальні заклади і наукові установи.



Короткий опис дисципліни 
Основними завданнями:

- вивчення теорії і практики організації аграрного бізнесу;

- набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у роботі

аграрних підприємств;

- ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації

аграрного бізнесу;

- оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні

рішення щодо підвищення ефективності роботи підприємств;

- застосування дослідницьких і організаторських здібностей у

процесі розроблення організаційних проектів написання бізнес-

планів;

- формування розуміння концепцій, методології, підходів і видів

підприємництва в аграрній сфері;

- розгляд сучасних теорій і практик агропідприємництва.



Мета викладення дисципліни 
надати майбутнім фахівцям знання про методологію підприємництва в

агробізнесі, розробку і реалізацію підприємництва в агроформуваннях,

способи та засоби реалізації підприємницьких проектів в аграрній

сфері і механізм управління ними, критерії оцінки ефективності

агропідприємства;

навчити студентів методів наукового дослідження і обґрунтованого

підходу до вирішення складних питань створення і ведення

господарства в умовах ринку, на засадах приватної власності на землю

і майно, вести господарську діяльність, з метою підвищення

ефективності та прибутковості створеного бізнесу.

Предмет дисципліни 

процеси та методи організації та ведення підприємницької діяльності в 

агроформуваннях як важливої частки господарської діяльності в 

Україні.



Кінцеві знання і вміння дисципліни
знання:

організаційно-економічні основи створення і функціонування 

сільськогосподарських підприємств з різною формою власності;

основи підприємницької діяльності, спрямованої на створення

конкурентоспроможних видів тваринницької продукції та надання послуг

відповідно до умов ринку;

організацію фінансів і кредитування підприємств; 

систему оподаткування підприємств;

нормативно-правову базу підприємництва;

принципи організації і створення бізнесу на базі приватної і державної

форм власності;

організаційно-правові основи створення спільних підприємств, зокрема в 

тваринництві та їх діяльності.



Кінцеві знання і вміння дисципліни
вміння:

прогнозувати ринкове середовище і визначати напрям підприємницької 

діяльності, форми створення найбільш раціональної організації бізнесу;

укладати договори на оренду майна, землі, надання послуг;

організовувати виконання договірних зобов’язань щодо виробництва та 

реалізації різних видів продукції і надання послуг;

створити спільне підприємство з виробництва тваринницької продукції;

планувати надходження коштів та їх витрати;

складати зведений балансовий звіт;

складати заяву на одержання кредиту, договір застави, поручительство;

складати очікувану декларацію про прибутки підприємства;

визначити економічну ефективність бізнесу спеціалізованою на виробництві

різних видів продукції тваринництва.



Зміст лекційного курсу

 Тема 1. Основи підприємницької діяльності сільськогосподарських 

підприємств у ринкових умовах господарювання

 Тема 2. Організаційні форми підприємництва в аграрній сфері

 Тема 3. Підприємництво на базі державної і приватної власності

 Тема 4. Організація малого аграрного бізнесу

 Тема 5. Організація спільних підприємств та їх діяльність

 Тема 6. Прогнозування ринкового середовища та вибір 

підприємницької діяльності

 Тема 7. Бізнес-планування у підприємстві

 Тема 8. Фінансова діяльність підприємств та кредитна і податкова 

системи в сфері  аграрного бізнесу


