
Дисципліна Управління фінансовою безпекою агробізнесу 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Управління фінансовою безпекою 

агробізнесу» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Вступ до фаху», «Інформаційні 

технології», «Економіка аграрного виробництва», «Фінансове планування 

інженерної діяльності». 

Що буде вивчатися 

Роль і місце агроінженерії в агропромисловому виробництві Сутнісний зміст 

понять «фінансова безпека», «фінансові ресурси», «доходи», «витрати», 

«собівартість», «рентабельність», «кредит», «лізинг». Принципи управління 

фінансовою безпекою підприємств агробізнесу та методику оцінки економічної 

ефективності господарських заходів в агроінженерії. Методологія оцінки та 

аргумення значимості отриманих результатів випробувань 

сільськогосподарської техніки. Навички аналізувати ринок продукції та с.-г. 

техніки, складати бізнес-плани технічного переоснащення виробництва с.-г. 

продукції, здійснювати фінансове планування та виконувати економічне 

обґрунтування технологічних процесів, технологій, матеріально-технічного 

забезпечення аграрного виробництва, застосовувати методи управління 

інвестиційними проектами виробництва продукції рослинництва та 

тваринництва. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та навичок, які 

включають формування системних теоретичних і практичних знань з 

управління фінансовою безпекою, здатності застосовувати отримані теоретичні 

знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і 

задач агроінженерії. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Володіти комплексом необхідних гуманітарних, природничо-наукових 

та професійних знань, достатніх для досягнення інших результатів навчання, 

визначених освітньою програмою. 

ПРН 2. Знати, розуміти і застосовувати норми законодавства, що стосуються 

професійної діяльності. 

ПРН 5. Приймати обґрунтовані управлінські рішення для забезпечення 

прибутковості підприємства. 

ПРН 6. Приймати ефективні рішення стосовно форм і методів управління 

інженерними системами в АПК. 

ПРН 13. Здійснювати ефективне управління та оптимізацію матеріальних 

потоків. 

ПРН 17. Здійснювати управління якістю в аграрній сфері, обґрунтовувати 

показники якості сільськогосподарської продукції, техніки та обладнання 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути компетентності: 

Загальні:  

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння аспектів професійної 

діяльності. 

ЗК 4 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 5 Здатність працювати в команді. 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Спеціальні: 

СК 1 Здатність розв’язувати складні управлінські задачі та проблеми в сфері 

сільськогосподарського виробництва. 

СК 4 Здатність застосовувати сучасні інформаційні та комп’ютерні технології 

для вирішення професійних завдань. 

СК 5 Здатність розв’язувати задачі оптимізації і приймати ефективні рішення з 

питань використання машин і техніки в рослинництві, тваринництві, зберіганні, 

первинній обробці і транспортуванні сільськогосподарської продукції. 

СК 8 Здатність використовувати методи управління й планування матеріальних 

та пов’язаних з ними інформаційних і фінансових потоків для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. 

СК 12 Здатність використовувати сучасні принципи, стандарти та методи 



управління якістю, забезпечувати конкурентоспроможність технологій і машин 

у виробництві сільськогосподарських культур. 

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, практичні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 
Залік 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


