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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Всього годин 
Денна 

форма 

здобуття 
освіти 

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти 

Кількість кредитів/годин 3,0 / 90 3,0 / 90 

Усього годин аудиторної роботи 30 10 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 10 4 

  практичні заняття, год. 20 6 

 лабораторні заняття, год.   

семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи 60 80 

Форма семестрового контролю залік 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 
для денної форми навчання – 33 % 

для заочної форми навчання – 11 % 

 

2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни «Організація 
агро-екологічного бізнесу» 

Предметом вивчення дисципліни “Організація агро-екологічного 

бізнесу” є система економічних відносин в аграрному секторі економіки, 
методи їх регулювання та особливості розвитку на сучасному етапі. 

Основною метою викладання дисципліни “ Організація агро-екологічного 

бізнесу” є формування у майбутніх фахівців системи знань з організації та 
функціонування бізнесу на макрорівні як специфічної форми суспільних 
відносин, підсистеми економічного базису, набуття практичних навичок у 
розбудові ринкових відносин; формування підприємницького мислення та 
глибокого розуміння механізму підприємницької діяльності, культури і етики 
підприємства. 

Вивчення навчальної дисципліни «Організація аграрного бізнесу» 

ґрунтується на таких засвоєних навчальних дисциплінах: Екологічна економіка, 
Економіка довкілля і природокористування, Економіка землекористування, 
Економіка та менеджмент природніх ресурсів, Еколого-економічний аналіз 
діяльності підприємства, Економічний аналіз інвестиційних проектів, 
Економіка ресурсозбереження, Екологічне підприємництво. 

Здобуті знання з «Організація аграрного бізнесу» є основою для вивчення 
наступних навчальних дисциплін: Фінанси природокористування, 
Агропромислова політика. 
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2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, ФК) 
Основні завдання - питання культури бізнесу, прогнозування ринкового 

середовища, відкриття власної справи, розроблення засновницьких документів 
і бізнес-планів, державної реєстрації підприємницьких структур, обліку та 
податків, визначення економічної ефективності роботи підприємств агро-

екобізнесу. 
 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути 
здатним продемонструвати такі результати навчання: 

знати: економічну сутність та організаційно-правові форми 
підприємництва; порядок державної реєстрації та ліцензування 
підприємництва; особливості здійснення підприємницької діяльності у різних 
галузях економіки; порядок укладання господарських договорів і шляхів 
забезпечення їх виконання; способи досягнення безпеки підприємства;  етику та 
культуру бізнесу. 

вміти: прогнозувати ринкове середовище і визначати найбільш 
пріоритетні напрями досягнення високої ефективності господарської діяльності 
і соціального розвитку колективу підприємств різних форм власності; 
обґрунтувати виробничу програму підприємства; планувати найбільш 
раціональне використання ресурсів; планувати витрати і собівартість продукції; 
здійснювати контроль за виконанням планів; складати бізнес – план, поточні і 
оперативні плани. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма (ДФЗО) заочна форма (ЗФЗО) 

усього у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Предмет, 
метод та завдання 
курсу 

5 1 2   2 3 - 1   2 

Тема 2. Організаційна 
структура агробізнесу 5 1 2   2 3 - 1   2 

Тема 3. Організація, 
заснування, 
функціонування і 
регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

10 2 4   4 5 1 1   3 

Тема 4. Бізнес-

планування та 
формування 
підприємницького 
капіталу в агробізнесі 

8 2 4   2 5 1 1   3 

Тема 5. Фінансова 
діяльність підприємств 
та кредитна і 
податкова системи в 
сфері аграрного 
бізнесу. Ризики в 
агробізнесі та їх 
страхування 

10 2 4   4 6 1 1   4 

Тема 6. 

Інфраструктура 
агропромислового 
виробництва. 
Державне 
регулювання 
агробізнесу 

12 2 4   6 6 1 1   4 

Інші види 
самостійної роботи 

40     40 62     62 

Усього годин 90 10 20   60 90 4 6   80 
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3.2. Лекційні заняття 

 

№ 
з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 
Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Предмет, метод та завдання курсу 

Економічна сутність агробізнесу, предмет і завдання 
курсу. Агропромисловий комплекс (АПК). 
Продовольчий маркетинг. Проблеми розвитку 
підприємництва в АПК. 

1 - 

2 Тема 2. Організаційна структура агробізнесу  
Сутність і структура економічної власності. Основні 
типи та форми власності підприємств. Об’єкти 
організаційно-правових форм господарювання. Розвиток 
малих форм господарювання на селі. 

1 - 

3 Тема 3. Організація, заснування, функціонування і 
регулювання підприємницької діяльності в Україні 
Ідея підприємницької діяльності. Загальні умови 
створення підприємства. Обмеження у здійснені 
підприємницької діяльності. Порядок ліцензування 
підприємницької діяльності. Припинення 
підприємницької діяльності.  

2 1 

4 Тема 4. Бізнес-планування та формування 
підприємницького капіталу в агробізнесі 
Сутність та функції бізнес-плану. Методологія та стадії 
розробки бізнес-плану. Структура та логіка розробки 
бізнес-плану. Технологія розробки бізнес-плану. 
Способи залучення фінансових ресурсів для створення 
власного бізнесу. 

2 1 

5 Тема 5. Фінансова діяльність підприємств та 
кредитна і податкова системи в сфері аграрного 
бізнесу. Ризики в агробізнесі та їх страхування 

Формування фінансів аграрних підприємств. 
Кредитування підприємств. Оподаткування в аграрному 
секторі. Види ризиків в агробізнесі та їх страхування. 

2 1 

6 Тема 6. Інфраструктура агропромислового 

виробництва. Державне регулювання агробізнесу 

Призначення та склад інфраструктури агропромислового 
виробництва.  
Функції агроекосервісу та його особливості в сільському 
господарстві. Склад інфраструктури агропромислового 
виробництва. Форми агросервісного обслуговування. 
Фінансовий та оперативний лізинг. Інформатизаційне 
обслуговування агропромислового комплексу. Соціальна 
інфраструктура в сільській місцевості. 
Необхідність поєднання ринкового механізму і 

2 1 
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державного регулювання агробізнесу. 
Основні функції органів державного регулювання 
агробізнесу. Форми та методи регулювання 
агропромислового виробництва і розвитку агробізнесу в 
регіоні.  

Усього годин 10 4 

 

3.3. Практичні заняття  

 

№ 
з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 
Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Предмет, метод та завдання курсу 

Пошук ідеї підприємницької діяльності. Засновницькі 
документи та їх підготовка. Формування статутного 
фонду підприємства. Державна реєстрація підприємства. 

2 1 

2 Тема 2. Організаційна структура агробізнесу  
Визначення потреби в стартовому капіталі. 

2 1 

3 Тема 3. Організація, заснування, функціонування і 
регулювання підприємницької діяльності в Україні 
Розробка маркетингового та виробничого планів 
підприємницького проекту. Розробка організаційного 
та фінансового планів підприємницького проекту.  

4 1 

4 Тема 4. Бізнес-планування та формування 
підприємницького капіталу в агробізнесі 
Економічне обґрунтування доцільності створення 
підприємства. Оформлення та презентація бізнес-

плану підприємницького проекту. 

4 1 

5 Тема 5. Фінансова діяльність підприємств та 
кредитна і податкова системи в сфері аграрного 
бізнесу. Ризики в агробізнесі та їх страхування 

Формування фінансів аграрних підприємств. 
Оподаткування в аграрному секторі. Розрахунки із 
страхування із використанням покриття.  

4 1 

6 Тема 6. Інфраструктура агропромислового 
виробництва. Державне регулювання агробізнесу 

Розрахунок лізингових платежів за договором 
фінансового лізингу. Особливості державного 
регулювання агробізнесу в Україні. 

4 1 

Усього годин 20 6 
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3.4. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 
Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Предмет, метод та завдання курсу 

Формування системи економічних взаємовідносин в 
агробізнесі. Об’єктивні та суб’єктивні передумови 
розвитку агробізнесу в Україні. 

2 2 

2 Тема 2. Організаційна структура агробізнесу  
Правові та організаційні аспекти господарювання на 
основі оренди майна та землі. Тенденції розвитку різних 
видів підприємств в аграрній сфері в країнах з 
розвинутою ринковою економікою. Контроль держави за 
діяльністю корпоративних об’єднань. 

2 2 

3 Тема 3. Організація, заснування, функціонування і 
регулювання підприємницької діяльності в Україні 
Порядок ліцензування підприємницької діяльності. 
Порядок припинення підприємницької діяльності. 
Порядок реєстрації фермерського господарства. 

4 3 

4 Тема 4. Бізнес-планування та формування 
підприємницького капіталу в агробізнесі 
Організаційна схема процесу планування. Процес 
планування та формування стратегії підприємства. 

2 3 

5 Тема 5. Фінансова діяльність підприємств та 
кредитна і податкова системи в сфері аграрного 
бізнесу. Ризики в агробізнесі та їх страхування 

Фіксований сільськогосподарський податок. Процедура 
та правові аспекти страхування у сільському 
господарстві. 

4 4 

6 Тема 6. Інфраструктура агропромислового 
виробництва. Державне регулювання агробізнесу 

Особливості організації та функціонування 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. 
Фінансовий та оперативний лізинг. Інформатизаційне 
обслуговування агропромислового комплексу. Соціальна 
інфраструктура в сільській місцевості. 
Науково-інноваційне забезпечення аграрної політики. 
Особливості державного регулювання агробізнесу в 
різних країнах. Основні напрями вдосконалення 
державного регулювання агробізнесу в Україні. 

6 4 

Разом годин 20 18 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 40 62 

Усього годин 60 80 
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4. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання полягають у написання реферату та виконання 
описових завдань з таких тем: 

1. Проблеми формування правових передумов розвитку підприємництва в 
аграрній сфері. 

2. Особливості, переваги і недоліки різних видів господарських 
товариств. 

3. Об’єднання підприємств, переваги і недоліки кожного виду об’єднань 
підприємств. 

4. Агрохолдинги в Україні, їх роль та значення у розвитку сільського 
господарства. 

5. Тенденції та проблеми розвитку фермерського господарства в Україні. 
6. Теоретичні засади стратегічного планування, види стратегій реалізації 

підприємницького проекту. 
7. Організаційні форми та види діяльності в малому бізнесі. 
8. Способи залучення фінансових ресурсів. 
9. Антимонопольне законодавство і його роль у регулюванні діяльності 

підприємства. 
10. Глобалізація ринків сільськогосподарської продукції і продовольства. 
11. Основні тенденції виробництва продовольства в різних регіонах світу. 
12. Інформаційно-консультативні центри і дорадчі служби в Україні. 
13. Кооперація та необхідність її розвитку в сільському господарстві. 
14. Особливості підприємницьких ризиків у різних сферах діяльності. 
15. Органи державного регулювання сільського господарства.  
16. Основні напрями державної підтримки сільського господарства 

України. 
17. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід 

для України. 
18. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і 

перспективи розвитку. 

19. Продовольча безпека, як критерій ефективності аграрної політики. 

20. Система страхування в аграрному секторі економіки України. 
 

5. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 
інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, розв’язування задач 
та ситуаційних завдань, тестування, виступ з рефератом, а також методи 
інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо).   

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  
• лекції;  
• лабораторні заняття;  
• семінарські заняття; 
• самостійна позааудиторна робота студентів (СРС). 
•  

 

http://knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0b65635a3bd68b5c43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0b65635a3bd68b5c43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0a65635a3bc78a4c43a89521316c27_0.html


10 

 

6. Методи контролю 

Форми проведення поточної перевірки протягом семестру: 
 усна співбесіда; 
 письмове фронтальне опитування; 
 письмова перевірка з урахуванням специфіки предмету; 
 експрес-контроль (тестовий); 
 колоквіуми; 
 консультація з метою контролю; 
 домашнє завдання групового чи індивідуального характеру; 
 перевірки виконання самостійної роботи. 
Підсумковий (залік, екзамен) контроль проводиться тільки за 100-

бальною шкалою, з якою є узгодженими 4-бальна шкала і шкала ECTS (табл.1). 
Завдяки такому узгодженню шкал отримується один і той же об’єктивний 
результат оцінювання знань. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

7.1. Денна форма 

Оцінювання здійснюється за 100 – бальною шкалою, національною – 

зараховано/не зараховано та шкалою ЕCTS. 
Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В добре  
74-81 С 

64-73 D задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

Максимальна кількість балів за засвоєння тем з дисципліни «Організація 
агроекобізнесу» протягом семестру становить 100: 

100 (ПК) = 100; 
де: 100 (ПК) – 100 максимальна кількість балів з поточного контролю, яку 

може набрати студент за семестр. 
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Поточний контроль проводиться у формі усного опитування та 
письмового експрес-контролю на практичних заняттях, виступів студентів при 
обговоренні питань на семінарських заняттях, комп’ютерного тестування.  

 

Критерії поточного оцінювання знань студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

5 ("відмінно") 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час усних 
виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 
зміст теоретичних питань та практичних/розрахункових завдань, 
використовуючи при цьому нормативну, обов’язкову та 
додаткову літературу. Правильно вирішив усі завдання. Студент 
здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій 
синтезу, аналізу, виявляти причинно- наслідкові зв’язки, 
формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами і 
відомостями. 

4 ("добре") 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 
його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 
основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 
завдань, використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову 
літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 
вирішив більшість розрахункових/тестових завдань. Студент 
здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій 
синтезу, аналізу, виявляти причинно- наслідкові зв’язки, у яких 
можуть бути окремі несуттєві помилки, формувати висновки і 
узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями. 

3 ("задовільно") 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 
основний зміст під час усних виступів та письмових розрахунків, 
але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 
аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 
помилки. 

2 ("незадовільно") 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
викладає його під час усних виступів та письмових розрахунків, 
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 
завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 
вирішив окремі розрахункові/тестові завдання. Безсистемне 
відділення випадкових ознак вивченого; невміння робити 
найпростіші операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, 
висновки. 
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Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок 
заохочувальних балів: 

студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру (додається 2 
бали);  

за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових 
конференціях (додається 2 бали), на міжвузівському рівні (додається 5 балів);  

за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням 
кафедри.  

7.2. Заочна форма 

Максимальна кількість балів за результатами вивчення дисципліни 
протягом семестру становить 100. Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою 
визначається як сума середнього балу поточного оцінювання (ПК) за 4-бальною 
шкалою протягом семестру, перерахованого у 30-бальну шкалу та результатів 
оцінювання тематичної самостійної роботи (ТСР) у міжсесійний період за 70-

бальною шкалою. Перерахунок середнього балу поточного оцінювання за 4-

бальною шкалою у відповідний бал за 30-бальною шкалою здійснюється за 
формулою:  

ПК = 30 * САЗ / 5 = 6 * САЗ 

 

Присутність студента при виставленні підсумкової оцінки не обов’язкова, 
якщо ним виконані усі передбачені види робіт. 
 

8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Організація аграрного бізнесу: 
методичні рекомендації для виконання практичних завдань та самостійної 
роботи студентами спеціальності 051 «Економіка». Львів, 2016. 68 с. 

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни; 

3. Конспект лекцій на паперовому та електронному носіях; 
4. Друкований роздатковий матеріал. 

 

9. Рекомендована література 

Базова: 

1. Конституція України. К.: Либідь, 1996. 26 с. 
2. Закон України "Про власність" //Відомості Верховної Ради України. 

1991.-№20. Ст.249. 
3. Закон України "Про підприємства в Україні" //Відомості Верховної ради 

України.-1991. №49. Ст.272. 
4. Закон України "Про господарські товариства" //Відомості Верховної Ради 

України. 1991. №49. Ст.682. 
5. Закон України “Про фермерське господарство” // Уряд. кур’єр. 2003. 

6. Закон України “Про особисте селянське господарство” // Уряд. кур’єр. 
2003. 
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7. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” // Уряд. кур’єр. 
1997. 14 серп. 

8. Земельний кодекс України // Уряд. кур’єр. 2001. 15 листоп. 
9. Березівський П.С., Михасюк Н.І. Організація виробництва в аграрних 

формуваннях. Нав. посібник. / За ред. П.С. Березівського, К.: Центр навчальної 
літератури, 2005. 560 с. 

10. Варналій З.С. Основи підприємництва: навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і 
доп. К.: Знання-Прес, 2006. 350 с. 

11. Губені Ю.Е. Основи підприємництва та агробізнесу. Львів, 2000. 205 с. 
12. Губені Ю.Е. Організація агробізнесу і підприємництва: Курс лекцій. 

Львів: Львів. держ. аграр. ун-т, 1998. 136 с. 
13. Кафлефська С.Г., Власенко І.В. Агробізнес: навчальний посібник. 

Вінниця, “Гіпаніс”, 2007. 316 с. 
14. Мазур А.Г., Кафлефська С.Г., Власенко І.В., Середа Л.М. Основи 

підприємницької діяльності та агробізнесу: навч. посібник. Вінниця.: 
Едельвейс, 2008. 400 с. 

15. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів 
(наказ № 73 Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 
31.08.2010 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0018745-10 (дата 
звернення: 22.07.2020). 

16. Організація агробізнесу та підприємництва: Ч. 1 / За ред. В. П. 
Мартьянова. Харків: Харк. держ. аграрний ун-т, 1998. 180 с. 

17. Підприємництво: підручник / Панченко С. В. та ін. Харків : УкрДУЗТ, 
2018. 241 с. URL : http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2426/1/%D0%9F% 

D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

(дата звернення: 20. 05. 2021). 
18. Паньків І. Я., Петрунів В. В., Момонт У. А., Ді Т. Довідник з агробізнес-

менеджменту. Львів: НВФ “Українські технології”, 2000–2001. 

19. Семенов В. Ф., Сіваченко І. Ю., Федоряка В. П. Кирилова О. Л. Основи 
агробізнесу: навч. посіб. / За ред. В. Ф. Семенова, І. Ю. Сіваченка. Одеса: 
ОКФА, 1997. 

20. Семенов В. Ф., Сіваченко І. Ю., Федоряка В. П. Загальний курс 
агробізнесу: навч. посіб. / За ред. В. Ф. Семенова, І. Ю. Сіваченка. К.: Знання, 
КОО, 2000. 

Допоміжна: 
1. Бойко В. І., Норманський М., Лазня В. В. та ін. Ринок продовольства. К.: 

ІАЕ УААН, 1995. 278 с. 
2. Варналій З.С. Основи підприємництва. // Київ. “Знання-Прес”, 2003. 
3. Власність у сільському господарстві / За ред. П. Т. Саблука, В. В. 

Юрчишина. К.: Урожай, 1993. 350 с. 
4. Гладич Б. Б. Аграрний ринок: підручник. Тернопіль, 2002. 254 с. 
5. Економіка підприємства. /3а ред. Покропивного С.Ф. К.: Хвиля-Прес, 

2000. 

6. Завадський Й. С. Управління сільськогосподарським виробництвом в 
системі АПК. К., 1992. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2426/1/%D0%9F%25%20D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2426/1/%D0%9F%25%20D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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7. Економіка виробничого підприємництва. К.: Знання, 2001. 405 с. 
8. Економіка підприємств /За ред. Харіва П.С. Тернопіль: Економічна 

думка, 2002. 449 с. 
9. Месель-Веселяк В. Я., Саблук П. Т., Монік М. Й. Розвиток форм 

господарювання на селі. К.: Урожай, 1993. 376 с. 
10. Парти Г.О., Загородиш А.Г. Фінанси підприємств: навч. посібник. Львів: 

ЛБІ НБУ, 2003. 265 с.  
11. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, 

ефективність: навч. посібник. К.: КНЕУ, 1998. 
12. Солдатов В. П., Сюмченков О. А. Державна підтримка агробізнесу в 

США // Економіка АПК. 1999. № 11. С. 89–93. 

13. Сіваченко І. Ю. Міжнародний агробізнес: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003. 
14. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. К.: Проект TACIS, 

1999. 

15. Славюк Р. А. Асоційовані форми аграрного бізнесу: особливості 
утворення, практика функціонування, перспективи регулювання. Луцьк: Вежа, 
2000. 322 с. 

16. Фінансовий і ціновий механізм АПК в умовах переходу до ринку / П. Т. 
Саблук, М. Я. Дем’яненко, О. М. Шпичак та ін. К.: ІАЕ УААН, 1993. 350 с. 

17. Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-

технічної бази АПК в Україні: Матеріали до п’ятих річних зборів 
Всеукраїнського конгресу вчених економістів аграрників. К.: ІАЕ, 2003. 82 с. 

18. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: 
практ. посіб. / За ред. П. Т. Саблука. К.: ІАЕ, 2000. 556 с. 

19. Хопчан М.І., Цигилик І.І., Криховецька З.М., Паневник Т.М. Основи 
підприємництва. Друге видання, перероблене та доповнене. Навчальний 
посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 224 с. 

 

10. Інформаційні ресурси 

1. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua  

2. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека. URL: 

http://www.lounb.lviv.ua 

3. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу. / За ред. М.М. 
Ільчука. К.: Вища освіта, 2002. 398 с.: іл. [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: https://buklib.net/books/35050/ 

4. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www. ukrstat.gov.ua 

5. Інтернет-портал для управлінців. Офіційний веб-сайт. URL: 

http://www.management.com.ua 

6. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України. URL: http://www.me.gov.ua 

7. Офіційний веб-сайт Української асоціації маркетингу. URL: 
http://uam.in.ua 

http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.lounb.lviv.ua/
https://buklib.net/books/35050/
http://www.management.com.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://uam.in.ua/
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8. Офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Львівській 
області. URL: http://lv.ukrstat.gov.ua 
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