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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Агропідприємництво є інтегрованою дисципліною, яка узагальнює теоретичні знання та практичні 

вміння щодо процесів та методів організації та ведення підприємницької діяльності в агроформуваннях як 
важливої  частки господарської діяльності в Україні. 

2. Мета навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям знання про методологію 
підприємництва в агробізнесі, розробку і реалізацію підприємництва в агроформуваннях, способи та засоби 
реалізації підприємницьких проектів в аграрній сфері і механізм управління ними.  

3. Завдання – вивчення теорії і практики організації аграрного бізнесу;  набуття навичок аналізу 
процесів, що відбуваються у роботі аграрних підприємств; ознайомлення студентів з теоретичними засадами 
організації аграрного бізнесу. 

4. Пререквізити. Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння 
досліджуваної дисципліни:  «Агрохімія», «Ґрунтознавство», «Землеробство», «Система добрив», 
«Агрохімсервіс», «Управління ґрунтовими режимами». 

5. Результати навчання В результаті вивчення навчальної дисципліни студент  повинен 
знати: 

– критерії оцінки ефективності агропідприємства;  
– методи наукового дослідження і обґрунтованого підходу до вирішення складних питань створення і ведення 

господарства в умовах ринку, на засадах приватної власності на землю і майно 
– принципи ведення господарської діяльності з метою підвищення ефективності та прибутковості 

створеного бізнесу;  
– основи аграрного підприємництва – сучасні теорії і практики агропідприємництва 

вміти: 
– застосовувати методичні підходи до раціоналізації та проектування підприємницьких структур  
– на селі;  
– використовувати практичні навички щодо обґрунтовування проектних рішень щодо підвищення 

ефективності роботи підприємств;  
– застосовувати дослідницькі і організаторські здібності у процесі розроблення організаційних проектів  
– написання бізнес-планів;  
– інтегрувати концепції, методології, підходи і види підприємництва в аграрній сфері.  

 
3. Опис навчальної дисципліни 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п с інд ср 
Змістовий модуль 1  

Соціально-економічні   основи 
підприємництва   і агробізнесу 

6 1  1  4 

Приватна власність   на землю і майно —   
основа розвитку   підприємництва   на селі 

6 1  1  4 

Організаційно-правові  форми 
господарської  діяльності в агробізнесі 

6 1  1  4 

Функціонування   структур малого   і 
середнього бізнесу   на селі 

6 1  1  4 

Особисті якості   підприємця   та культура 
бізнесу 

6 1  1  4 

Ринкове середовище  в агропромисловій   
сфері, його вивчення   і прогнозування 

6 1  1  4 

Відкриття власної  справи на селі 6 1  1  4 



Разом за змістовим модулем 1 42 7  7  28 
Змістовий модуль 2 

Бізнес-планування  в підприємництві 8 1  1 2 4 
Податкова та кредитна  системи у сфері 
малого  і середнього бізнесу АПК 

6 1  1  4 

Облік і звітність  у підприємницькій   
діяльності   та його особливості   в аграрній 
сфері 

6 1  1  4 

Розвиток взаємовідносин  підприємницьких   
структур агробізнесу 

6 1  1  4 

Ризики підприємця  та страхування  у 
підприємництві 

6 1  1  4 

Економічна  ефективність малого   і 
середнього бізнесу   на селі та її  
оцінювання 

8 1  1  6 

Організація спільних підприємств та їх 
діяльність 

8 1  1  6 

Разом за змістовим модулем 2 48 7  7  32 

 
3.2.1. Теми семінарських занять 

№  Назва теми 
1 Соціально-економічні   основи підприємництва   і агробізнесу 
2 Приватна власність   на землю і майно — основа розвитку   підприємництва   на селі 
3 Організаційно-правові  форми господарської  діяльності в агробізнесі 
4 Функціонування   структур малого   і середнього бізнесу   на селі 
5 Особисті якості   підприємця   та культура бізнесу 
6 Ринкове середовище  в агропромисловій   сфері, його вивчення   і прогнозування 
7 Відкриття власної  справи на селі 
8 Бізнес-планування  в підприємництві 
9 Податкова та кредитна  системи у сфері малого  і середнього бізнесу АПК 
10 Облік і звітність  у підприємницькій   діяльності   та його особливості   в аграрній сфері 
11 Розвиток взаємовідносин  підприємницьких   структур агробізнесу 
12 Ризики підприємця  та страхування  у підприємництві 
13 Економічна  ефективність малого   і середнього бізнесу   на селі та її  оцінювання 
14 Організація спільних підприємств та їх діяльність 

 
3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

№ Назва теми 
1 Презентація і захист бізнес - плану 

 
3.2.3. Самостійна робота 

№ Назва теми 
1 Організаційні форми підприємництва.  
2 Сутність корпоративного управління.  
3 Механізм реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності-Юридичної особи  
4 Стадії розробки бізнес – плану.  
5 Види господарських товариств та їх характеристика.  
6 Механізм державного регулювання підприємницької діяльності.  
7 Акціонерне товариство: сутність та види.  
8 Джерела фінансування підприємництва в Україні.  
9 Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності-Фізичні особи.  
10 Фінансово – кредитне підприємство.  
11 Лізинг як форма підприємницької діяльності.  
12 Переваги та недоліки одноосібного володіння.  
13 Ліцензування в підприємницькій діяльності.  
14 Комерційне підприємство.  
15 Франчайзинг як форма підприємницької діяльності.  
16 Підприємець ключова фігура ринкової економіки.  
17 Форми обєднань підприємств в Україні.  



18 Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання  підприємництва.  
19 Види підприємств в Україні.  
20 Засновницькі документи суб’єктів підприємницької діяльності. 

  
4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, лабораторна робота) 

відповідь студента.  
Формами підсумкового  контролю є екзамен.  
Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 
- контрольні роботи; 
- стандартизовані тести; 
- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 
досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 
навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначається за допомогою якісних 
критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 
(рейтингової) шкали. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Підсумковий 

ЗМ1 
Сума 

по ЗМ1 
Змістовий модуль 1   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
20 40 

2 3 3 3 3 3 3 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Підсумковий 

ЗМ2 
Сума 

по ЗМ2 
Змістовий модуль 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
20 40 

2 3 3 3 3 3 3 

 

ЗМ1 ЗМ2 
Підсумковий  заліковий 

модуль 
Сума 

40 40 20 100 

Т1, Т2 ... Тnn – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно (зараховано)  
80 – 89 В дуже добре (зараховано) 
70 – 79 С добре (зараховано) 
60 – 69 D задовільно (зараховано) 
50 – 59 Е  достатньо (зараховано) 
35 – 49 FX незадовільно з можливістю повторного складання (незараховано) 
0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни (незараховано) 

 
5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 
1. Основи  підприємницької  діяльності  та  агробізнесу:  Навч посібник / М. М. Ільчук, Т. Д. Іщенко, В. К. 

Збарський та ін.; За ред. М. М. Ільчука. — К.: Вища освіта, 2002. — 398 с.  
2. Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК: Навч. посіб. – К.:Знання, 2006. – 339 с. 



3. Економіка та організація аграрного сервісу/За ред. П.О.Мосіюка. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 510 с. 
4. Лісовал А.П. Методи агрохімічних досліджень. – К.: Вид –во НАУ, - 2001. – 247 с. 
5. Менеджмент в АПК /Под ред. Ю.Б.Королева. – М.: КолосС, 2003.- 304 с. 

Допоміжна 
1. Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 402 с.  
2. Моргун Ф.Т., Шикула Н.К., Тарарико А.Г. Почвозащитное земледелие. – К.: Урожай, 1988. 
3. Созінов О.О., Прістер Б.С. Методика суцільного грунтово – агрохімічного моніторингу 

сільськогосподарських угідь – К.: Вища школа - 1994 – 162 с. 
4. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель (методично – нормативне 

забезпечення) /За ред. В.П.Патики і О.Г.Тараріко – К.: МАП, 2002. – 295с. 
5. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів України / За ред. Б.С.Носко, Б.С.Прістера, 

М.В.Лободи – К.6 Урожай, 1994.- 332 с. 
 6. Інформаційні ресурси 

1. https://superagronom.com/ 
2. https://latifundist.com/ 
3. https://kurkul.com/ 
4. https://agropolit.com/ 
5. https://elevatorist.com/ 
6. https://traktorist.ua/ 


