
 

Дисципліна Економіка агробізнесу 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Економіка агробізнесу» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріалом таких дисциплін як: «Економічне управління 

підприємством», «Методологія бізнес-планування», «Проектування 

підприємницької діяльності в АПК», «Аграрна політика», 

«Управління розвитком компанії». 
Що буде вивчатися АПК, його місце і роль в економіці держави. Економічні засади 

функціонування підприємств АПК. Розвиток підприємств: сучасні 

моделі, типи розвитку, трансформація і реструктуризація. Ресурси 

агропромислового комплексу. Витрати і собівартість продукції 

підприємств агропромислового комплексу. Валові та фінансово-

економічні результати діяльності підприємств АПК. Цінова 

політика підприємств АПК. Забезпечення конкурентоспроможності 

продукції. Спеціалізація підприємств АПК, агропромислова 

інтеграція і концентрація виробництва. Ефективність діяльності 

підприємств агробізнесу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість економісту набути навичок 

самостійної роботи в АПК, вміти вільно володіти економічними 

поняттями та застосовувати їх на практиці, проявляти 

підприємливість і вміння використовувати ринкову ситуацію на 

користь справі; правильно оцінювати якісні і кількісні зрушення у 

розвитку економіки та організації агроформувань. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 

науковопрактичних проблем. 

2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку соціально-економічних систем та управління 

суб’єктами економічної діяльності. 

4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему 

комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, 

очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, 

ресурсних та інших обмежень. 

5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних 

та наукових і прикладних досліджень. 

8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, 

науковоаналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 

економічних завдань. 

9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію 

соціально-економічних досліджень. 

10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціальноекономічних дослідженнях та в 

управлінні соціальноекономічними системами. 

12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики. 



13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень. 

15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних 

проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, 

матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

Загальні 

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК 5. Здатність працювати в команді. 

ЗК 6. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Спеціальні 

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки. 

СК 5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного 

та людського розвитку. 

СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки 

та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи 

для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

СК 8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень. 

СК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 

виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК 10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку 

соціально-економічних систем. 

СК 11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / лабораторні / самостійна робота / 

індивідуальне завдання 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


