
 

Дисципліна Лізинг в АПК 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Курс «Лізинг в АПК» 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 

Теоретичний базис розвитку лізингу як специфічної форми 

орендних відносин. Еволюція концепцій розвитку лізингових 

відносин. Структура і особливості лізингових відносин. Основні 

тенденції трансформації лізингових відносин на сучасному етапі 

розвитку світової економіки. Аналіз стану та проблем розвитку 

системи лізингу у аграрній сфері України. Система лізингу у 

структурі фінансово-кредитного механізму відтворення капіталу в 

аграрній сфері. Напрямки розвитку лізингу в аграрній сфері 

України. Обґрунтування шляхів і заходів удосконалення системи 

аграрного лізингу. Удосконалення методичних засад ефективного 

використання лізингу у аграрній сфері. Формування системи 

державної підтримки сільського господарства на основі лізингу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння матеріалом курсу сприяє засвоєнню процесів: 

підготовки та укладання лізингових угод; розуміння шляхів і 

заходів удосконалення системи аграрного лізингу 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

У результаті вивчення дисципліни «Лізинг в АПК», студенти 

мають засвоїти: 

 теоретичні аспекти реалізації системи агролізингу в 

Україні; 

 модель лізингової угоди у аграрній сфері; 

 механізм державної підтримки аграрного виробництва на 

основі лізингу; 

 концепцію формування лізингового механізму у аграрній 

сфері у формі інтегрованої структури;  

 систему оптимальних критеріїв вибору найбільш 

ефективного варіанту лізингового проекту;  

 систему організації фінансування лізингу сільгосптехніки з 

використанням коштів державного бюджету; 

 механізм оновлення та відновлення машинно-тракторного 

парку аграрних виробників. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Уміння розробляти інвестиційно-інноваційні плани розвитку 

суб’єктів підприємництва опираючись на вітчизняні нормативні 

документи та враховуючи світовий досвід 

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 
Залік 

 

 


