
 
Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 
«Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної 
діяльності. 

Мета дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти знань про закономірності 
змін економічних параметрів діяльності і розвитку суб’єктів аграрного бізнесу, умінь і 
навичок застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно ефективних 
управлінських рішень. 

Завданням дисципліни є оволодіння науковими знаннями та практичними 
навичками з питань особливостей економічного управління в аграрній сфері економіки, 
формування системних характеристик економічного управління суб’єктами агробізнесу, 
оволодіння навичками складання бюджетів як сучасної технології економічного управління 
розвитком підприємницьких формувань, набуття вмінь використовувати методи та 
інструменти фінансового менеджменту для прийняття і реалізації управлінських рішень у 
ефективному розвитку суб’єктів аграрного бізнесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» повинен  

знати: 
Ø теоретичні основи технології розв’язання завдань економічного управління 

суб’єктами агробізнесу ; 
Ø тенденції та особливості формування системи економічного управління 

підприємствами в аграрному секторі економіки; 
Ø закономірності організаційно-економічних процесів бюджетного управління 

аграрними підприємницькими формуваннями; 
Ø складові інформаційного забезпечення економічного управління у господарствах 

агросектору; 
Ø методику проведення та систему показників фінансової діагностики економічного 

розвитку організаційно-правових форм агробізнесу; 
Ø  форми та механізми управління оборотним капіталом та інвестиційними 

ресурсами;  
Ø механізми та інструментарій стратегічного та оперативного управління 

діяльністю суб’єктів агросектору. 
вміти:  
Ø характеризувати наявну та формувати ефективну систему економічного 

управління різними видами підприємницьких структур агробізнесу; 
Ø аналізувати ключові проблеми економічного розвитку суб’єктів 

господарювання з метою формування оптимальних операційних бюджетів, бюджету доходів 
і витрат; 

Ø оцінювати проблеми та напрями у правління грошовими потоками, формувати 
бюджет руху грошових коштів і розрахункового балансу; 

Ø визначати пріоритети забезпечення стійкого фінансово-економічного стану 
суб’єктів агробізнесу;  

Ø управляти організацією процесів використання оборотного капіталу; 



Ø використовувати стратегічні та оперативні методи управління інвестуванням та 
фінансуванням діяльності суб’єктів агробізнесу. 

 
Об’єм дисципліни складає 150 годин, 

у тому числі 14 – лекційних, 24 – практичних, та 112 годин самостійних занять. 
Вид контролю знань по закінченні курсу – залік. 

  



 
The program of the discipline determines the total amount of knowledge and skills that are 

required for students of the third (educational-scientific) level of higher education in specialty 051 
"Economics" in the study of special disciplines, as well as in the process of scientific and 
professional work. 

Aim of the course: formation of higher education students' knowledge of the patterns of 
changes in economic parameters of activity and development of agribusiness entities, skills and 
abilities to apply methods and tools to justify cost-effective management decisions.  

The objective of the discipline is mastering scientific knowledge and practical skills on the 
peculiarities of economic management in the agricultural sector, the formation of system 
characteristics of economic management of agribusiness, mastering the skills of budgeting as a 
modern technology of economic management of entrepreneurial formations, skills to use methods 
and tools of financial management and implementation of management decisions in the effective 
development of agricultural businesses.  

As a result of the study of the discipline, the applicant of the third (educational-scientific) 
level of higher education in specialty 051 "Economics" should 

know: 
Ø theoretical bases of technology for solving problems of economic management of 

agribusiness entities;  
Ø trends and features of the formation of the system of economic management of 

enterprises in the agricultural sector of the economy; 
Ø regularities of organizational and economic processes of budget management of 

agrarian business formations;  
Ø components of information support of economic management in farms of the 

agricultural sector; 
Ø methods of conducting and system of indicators of financial diagnostics of economic 

development of organizational and legal forms of agribusiness;  
Ø forms and mechanisms of working capital and investment resources management;  
Ø mechanisms and tools for strategic and operational management of agricultural 

sector entities.  
be able: 
Ø characterize the existing and form an effective system of economic management of 

various types of business structures of agribusiness;  
Ø analyze the key problems of economic development of economic entities in order to 

form optimal operating budgets, budget revenues and expenditures;  
Ø assess the problems and areas of cash flow management, form a budget for cash 

flows and balance sheet;  
Ø determine the priorities of ensuring a stable financial and economic condition of 

agribusiness entities;  
Ø manage the organization of working capital processes;  
Ø use strategic and operational methods of investment management and financing of 

agribusiness entities. 
The volume of the discipline is 150 hours, 

including 14 lectures, 24 practical and 112 hours of self-study. 
Type of knowledge control at the end of the course - test. 


