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«ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ»  
була й лишається однією з найбільш 

перспективних та затребуваних освітньо-

професійних програм, що пояснюється провідною 

роллю аграрного сектора у вітчизняній економіці, 

збільшенням обсягів виробництва та експорту 

аграрної продукції, та відповідним зростанням 

потреби у кваліфікованих фахівцях, здатних 

здійснювати ефективну організацію та управління 

аграрним бізнесом. 

КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ З  

«ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ» 

 здатність оцінити рівень забезпеченості та 

ефективності використання виробничих ресурсів, а 

також форм і методів господарювання в 

агропромисловому комплексі; 

 здатність визначити сукупність економічних 

відносин, які розвиваються в сучасному агробізнесі 

і мають забезпечити ефективне функціонування 

підприємств різноманітних форм власності; 

 здатність розробляти та приймати обґрунтовані 

управлінські рішення щодо підвищення 

ефективності діяльності підприємств та організації 

агробізнесу у конкурентних умовах 

господарювання; 

 здатність до проведення самостійних 

досліджень і інтерпретації їх результатів. 

 
 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ 

 наявність стійких виробничих зв’язків кафедри з 

підприємствами агробізнесу, що дозволяє 

організовувати виробниче стажування, 

проходження практик та ознайомчих екскурсій; 

 висококваліфіковані викладачі, наявністю 

практичних розробок та публікацій з проблем 

аграрної економіки та менеджменту у провідних 

вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях; 

 співпраця кафедри з провідними науково-

дослідними інститутами аграрного спрямування та 

державними установами; 

 забезпеченість навчального процесу сучасними 

методичними матеріалами та оперативними 

аналітичними даними; 

 виконання студентами індивідуальних та 

групових навчальних проектів, які відображають 

практику роботи за фахом; 

 проведення майстер-класів представниками 

агробізнесу під час навчального процесу; 

 надання можливостей поглибити теоретичні 

знання та набути практичні навички під час 

проходження технологічної, виробничої та 

переддипломної практик; 

 наявність гуртожитку, їдальні, спортивного 

комплексу та іншої інфраструктури. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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МЕТА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З  
«ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ»  

 

 
формування професіоналів нового типу, 

спроможних здійснювати економічне управління 

аграрним підприємством, приймати обґрунтовані  

та ефективні рішення, оцінювати ефективність  

інновацій, проводити комплексний аналіз 

результатів роботи підприємства, планувати та 

прогнозувати показники його діяльності. 

ЗАВДАННЯ: підготовка економістів, 

аналітиків, менеджерів які займаються 

стратегічним і економічним плануванням розвитку 

аграрних підприємств, сільськогосподарських 

компаній, маркетинговими дослідженнями 

аграрного ринку, розробкою та впровадженням 

бізнес-планів розвитку та модернізації аграрних 

підприємств.  

Після завершення навчання це кваліфіковані 

фахівці для: 

 економічних служб підприємств, організацій, 

компаній які працюють в сфері аграрного бізнесу; 

 управління підприємствами, організаціями, 

компаніями аграрного бізнесу та сфери переробки ; 

 консалтингових структур; 

 державних установ і громадських організацій; 
 науково-дослідних установах агросектору 

України. 

Перелік фахових дисциплін, що вивчаються 

студентами: 

 Економіка АПК; 

 Інфраструктура аграрного ринку; 

 Аналіз господарської діяльності підприємства; 

 Технології зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції; 

 Земельне право; 

 Організація виробництва та планування на АПК; 

 Розробка бізнес-плану (курсова робота); 

 Організація агросервісу; 

 Фінансово-кредитний механізм функціонування 

аграрних підприємств; 

 Маркетинг аграрних підприємств; 

 Логістика; 

Високий рівень підготовки забезпечується 

професійною майстерністю професорсько-

викладацького складу кафедри  

За результатами навчання Ви отримаєте  
 

  
 

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ – диплом  

бакалавра з економіки державного зразка 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ: 

Форма навчання: денна, заочна 

Перелік 

конкурсних 

предметів  

та їх ваговий 

коефіцієнт 

1. Українська мова та 

література – 0,3; 

2. Математика – 0,3; 

3. Іноземна мова або 

географія – 0,3 

4. Атестат про повну 

загальну освіту – 0,1 
 

Адреса: 61166, м. Харків, проспект Науки, 9-а 

http://www.hneu.edu.ua 
 

 

 

 

 

http://www.hneu.edu.ua/Business_Economics_

Bachelor_program 

 

Приймальна комісія:  

тел. (057) 702-18-37 

Запрошуємо до нас:  

 

МИ ФОРМУЄМО ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ З 

ІННОВАЦІЙНИМ ТИПОМ МИСЛЕННЯ! 
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