
 

Дисципліна Фінансовий менеджмент в аграрному бізнесі 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Курс «Фінансовий менеджмент в аграрному бізнесі» посідає 

важливе місце у навчальному процесі. Він має зв’язок з такими 

курсами, як «Фінансовий менеджмент», «Управління 

фінансовими ризиками», «Фінансове посередництво», «Ринок 

фінансових послуг», «Фінансовий контролінг», «Бюджетний 

менеджмент» тощо. 

Що буде вивчатися 

Особливості побудови фінансового менеджменту в аграрному 

бізнесі. Управління грошовими потоками на аграрному 

підприємстві. Визначення вартості грошей у часі та її 

використання у фінансових розрахунках аграрного підприємства. 

Управління прибутком аграрного підприємства. Управління 

активами аграрного підприємства. Вартість і оптимізація 

структури капіталу аграрного підприємства. Управління 

інвестиціями аграрного підприємства. Управління фінансовими 

ризиками аграрного підприємства. Аналіз фінансових звітів 

аграрного підприємства. Внутрішньофірмове фінансове 

прогнозування та планування аграрного підприємства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння матеріалом курсу сприяє засвоєнню процесів: 

розробки оптимальної стратегічної та оперативно-тактичної 

фінансової політики на аграрних підприємствах з урахуванням їх 

фінансового становища та кон’юнктури ринку. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент 

засвоює: 

 сутність, методологію, інструментарій та принципи 

фінансового менеджменту в аграрній сфері; 

 систему інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту та її користувачів; 

 критерії стратегічного та оперативно-тактичного фінансового 

менеджменту аграрного підприємства; 

 основні напрямки політики управління прибутком аграрного 

підприємства та етапи її розробки в межах стратегічного та 

оперативно-тактичного фінансового менеджменту; 

 особливості визначення вартості всіх елементів капіталу 

аграрного підприємства та вплив структури капіталу на його 

вартість; 

 основні напрямки політики управління активами аграрного 

підприємства та їх особливості при використанні стратегічного та 

оперативно-тактичного фінансового менеджменту; 

 оптимальні напрямки інвестиційної політики аграрного 

підприємства та особливості управління реальними і фінансовими 

інвестиціями; 

 критерії прийняття оперативних та стратегічних 

управлінських рішень щодо забезпечення своєчасної 

реструктуризації інвестиційного портфеля аграрного 

підприємства; 

 сутність, цілі, завдання та методи фінансового планування та 



прогнозування в системі фінансового менеджменту в аграрній 

сфері; 

 основні напрямки політики антикризового фінансового 

управління аграрним підприємством, внутрішні та зовнішні 

механізми його фінансової стабілізації.  

Набуває навиків: 

 застосовувати методичні підходи та інструментарій 

фінансового менеджменту в процесі управління аграрним 

підприємством; 

 формувати та ефективно використовувати систему 

інформаційного забезпечення для прийняття рішень в процесі 

управління фінансами аграрного підприємства; 

 розробляти оптимальну стратегічну та оперативно-тактичну 

фінансову політику на аграрних підприємствах з урахуванням їх 

фінансового становища та кон’юнктури ринку; 

 здійснювати розробку етапів політики управління прибутком 

за основними напрямками з врахуванням стратегічних та 

оперативно-тактичних цілей аграрного підприємства, а також 

проводити контроль за її впровадженням; 

 розробляти основні напрямки політики управління 

необоротними та оборотними активами аграрного підприємства, 

використовувати оптимізаційні моделі для визначення 

оптимального розміру товарно-матеріальних запасів, готової 

продукції, дебіторської заборгованості та грошових коштів; 

 визначати поелементну вартість капіталу аграрного 

підприємства, його середньозважену вартість, граничну вартість, 

та оцінювати вплив структури капіталу на його вартість; 

 самостійно визначати оптимальні шляхи інвестиційної 

діяльності, застосовувати методи визначення доходності реальних 

та фінансових інвестицій; 

 давати загальну оцінку сформованого портфеля інвестицій 

аграрного підприємства за основними критеріями: доходності, 

ризику, ліквідності, а також приймати управлінські рішення з 

метою забезпечення своєчасної зміни структури інвестиційного 

портфеля; 

 застосовувати методичні підходи при розробці фінансових 

планів та прогнозів подальшого розвитку з метою досягнення як 

стратегічних так і оперативно-тактичних цілей аграрного 

підприємства; 

 своєчасно застосовувати зовнішні та внутрішні механізми 

фінансової стабілізації аграрного підприємства з метою 

запобігання кризового фінансового становища. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетенції згідно освітньо-професійної програми, які 

набуває студент після вивчення курсу: 

Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї 

Здатність працювати автономно та проявляти лідерські навички 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Розуміння та здатність до критичного осмислення 

концептуальних основ економічної теорії, які стосуються 

фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють 

засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем. 

Здатність використовувати теоретичний та методичний 



інструментарій фінансової, економічної, математичної, 

статистичної,  правової та інших наук для діагностики стану 

фінансових систем. 

Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Уміння здійснювати операції аналізу, класифікації, узагальнення 

та порівняння теоретичних положень різних фінансово-

економічних парадигм 

Уміння управляти потоками грошових коштів 

Уміння організовувати систему моніторингу, контролінгу та 

діагностики за перебігом та результатами діяльності суб’єктів 

підприємництва 

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 розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
Екзамен 

 

 


