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ВСТУП 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Організація бізнесу та 

фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 207 

“Водні біоресурси та аквакультура”. 

Дисципліна «Організація бізнесу та фінансова діяльність 

рибогосподарських підприємств» є складовою частиною підготовки 

студентів на базі знань, отриманих при вивченні фахових дисциплін 

спеціальності та предметів економічного профілю. 

Предметом дисципліни є вивчення студентами основних засад ведення 

бізнесу в сучасних умовах, як особливого виду економічної діяльності людей, 

що характеризується економічною творчістю, новаторством, здібністю до 

ризику, вільному прояву ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію 

матеріальних, фінансових та трудових ресурсів для отримання доходу 

(прибутку). 

Міждисциплінарні зв’язки: «Організація бізнесу та фінансова діяльність 

рибогосподарських підприємств» є складовою частиною циклу дисциплін 

професійної підготовки при підготовці магістрів зі спеціальності.  

Дисципліни, що передують вивченню «Організація бізнесу та фінансова 

діяльність рибогосподарських підприємств» - іхтіофауна водойм 

комплексного призначення, акліматизація гідробіонтів, фермерське 

рибництво. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 
 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Організація бізнесу та фінансова діяльність 

рибогосподарських підприємств» має сформувати у студентів комплекс знань 

з основ ведення сучасного бізнесу; допомогти майбутньому фахівцю 

оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень. 

Ключові слова: Підприємницька діяльність, фермерські рибні 

господарства, основи бізнесу в рибництві, фінансова діяльність рибницьких 

господарств. 
Abstract 

The academic discipline "Organization of business and financial activities of 

fishing enterprises" should form a complex of knowledge about the basics of 

modern business management; help the future specialist to master the toolkit for 

making effective business decisions. 

Key words: entrepreneurial activity, farm fish farms, bases of business in fish 

farming, financial activity of fish farms. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

  Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» Вибіркова 

 Спеціальність 207 

«Водні біоресурси 

та аквакультура» 

Модулів - 2 Спеціалізація «Водні 

біоресурси», 

«Охорона, 

відтворення 

та раціональне 

використання 

гідробіоресурсів» 

Рік підготовки: 

 Змістових модулів - 2 

6-й - 

Семестр 

 Загальна кількість  

 годин - 90 

11-й - 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання 

аудиторних: 4 

Самостійної роботи 

студента – 4 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий 

(магістерський) 

 

24 год. - 

Практичні, семінарські 

16 год. - 

Самостійна робота 

50 год. - 

Вид контролю: залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної становить: 

для денної форми навчання - 27% до 73%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни - ознайомити студентів з основами 

підприємницької діяльності у галузі; особливостями створення та 

економічної діяльності малих підприємств та фермерських господарств. 

Завдання - полягає у засвоєнні студентами прикладів передового досвіду 

економічної діяльності підприємств галузі. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

умови створення та діяльності малих підприємств рибогосподарської 

галузі із наступними напрямками діяльності: розведення та вирощування риб 

і нерибних об'єктів аквакультури; промисловий вилов риби та інших 

гідробіонтів, переробка риби та морепродуктів. 

Вміти: 

Розробляти стратегію та визначати тактику малого підприємства з 

урахуванням особливостей економічного стану України; здійснювати 

планування та прогнозування діяльності на основі економічних розрахунків. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Підприємство у системі ринкових відносин. 

Тема 1. Вступ. Підприємство у системі ринкових відносин.  

Місце дисципліни в системі інших предметів під час підготовки фахівців 

в галузі рибництва. Предмет, методи, завдання курсу. Види с/г підприємств 

та об'єднань. 

Тема 2. Основні форми підприємництва. 

Форми організації підприємництва. Види підприємств та їх класифікація. 

Інфраструктура виробничого підприємства. Особливості малого 

підприємства. 

Тема 3. Законодавча база створення та ліквідації підприємств 

Заснування та реєстрація підприємства. Статут підприємства та 

засновницький договір. Ліцензування діяльності діяльності підприємства. 

Банкрутство та ліквідація підприємства. 

Тема 4. Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки 

Договірна база господарської діяльності. Оренда. Лізинг та франчайзинг. 

Комісія та факторинг. Біржова діяльність у галузі. 

Тема 5. Оподаткування суб'єктів малого бізнесу 

Загальна характеристика податків та їх класифікація. Системи 

оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності України. Особливості 

оподаткування сільськогосподарських підприємств. 

Тема 6. Основи планування діяльності підприємств в галузі 

Поняття бізнес-плану, його структура та завдання. Система пріоритетів 
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для розробки стратегії і тактики малого бізнесу. 

Модуль2 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічні основи фермерських 

господарств. 

Тема 7. Організаційно-економічні основи фермерських господарств. 

Місце фермерського господарства в системі підприємницької діяльності. 

Створення фермерського господарства, порядок надання земельних ділянок 

для його ведення. Виробнича діяльність фермерських господарств. 

Тема 8. Організація бізнесу у декоративній аквакультурі 

Розведення та вирощування декоративних риб, рослин та інших 

гідробіонтів з метою подальшої реалізації та отримання прибутку. 

Тема 9. Організація бізнесу у харчовій галузі. 

Господарська діяльність підприємств переробної галузі, виробництво 

харчових продуктів. Переробка риби та морепродуктів з метою реалізації та 

отримання прибутку. 

Тема 10. Організація бізнесу у медичній та фармакологічній галузях 

Переробка риби та морепродуктів з метою отримання фармацевтичної 

сировини. Організація лікувальних та спа-процедур із використанням 

відповідних видів риб. 

Тема 11. Маркетинг та реклама 

Маркетинг та реклама на підприємствах різних галузей. 

Тема 12. Інвестиційна стратегія рибогосподарських підприємств 

Критерії здійснення інвестицій. Інвестиційні стратегії рибогосподарських 

підприємств 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Підприємство у системі ринкових відносин. 

Тема 1. Вступ. 

Підприємство у 

системі ринкових 

відносин.  

6 2 - - - 4 - - - - - - 

Тема 2. Основні форми 

підприємництва. 

6 2 - - - 4 - - - - - - 

Тема 3. Законодавча 

база створення та 

ліквідації підприємств 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 
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Тема 4. Діяльність 

підприємств в умовах 

ринкової економіки 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 5. Оподаткування 

суб'єктів малого 

бізнесу 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 6. Основи 

планування діяльності 

підприємств в галузі 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 

44 12 8 - - 24 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічні основи фермерських 

господарств. 

Тема 7. Організаційно-

економічні основи 

фермерських 

господарств. 

7 2 - - - 5 - - - - - - 

Тема 8. Організація 

бізнесу у декоративній 

аквакультурі 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 9. Організація 

бізнесу у харчовій 

галузі. 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 10. Організація 

бізнесу у медичній та 

фармакологічній 

галузях 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 11. Маркетинг та 

реклама 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 12. Інвестиційна 

стратегія 

рибогосподарських 

підприємств 

6 2 - - - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 

46 12 8 - - 26 - - - - - - 

Усього годин 90 24 16 - - 50 - - - - - - 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з./п. 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 - 

1 

Аналіз якостей, необхідних для успішної 

підприємницької діяльності - тестування 

студентів 

2 

- 

2 
Законодавчі акти, що регулюють діяльність 

суб'єктів підприємницької діяльності 

2 
- 

3 
Розробка структури бізнес-плану для 

підприємства галузі 
2 - 

4 

Розрахунок орендної плати за 

використання водно-земельних ресурсів, 

споруд та обладнання 

2 - 

5 

Оформлення заяви на виділення земельної 

ділянки для заснування фермерських 

господарств 

2 - 

6 
Інноваційна політика підтримки малого 

підприємства 
2 - 

7 
Укладання договорів купівлі-продажу у 

галузі 
2 - 

8 

Аналіз та оцінка ризиків. Шляхи зниження 

ризиків при виробництві продукції 

рибництва 

2 - 

 Разом 16 - 

 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./30 год. занять (15 год.) 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 3 кредит ЄКТС (18 год.) 

Опрацювання окремих тем програм або їх частин, які не викладаються на 

лекціях –50год./90год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

№  

з./п. Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

1 2 3 4 

1 Законодавча база створення товариства з 

обмеженою відповідальністю у 

рибогосподарській галузі 

5 - 

2 Умови отримання та використання 

ліцензії на діяльність пов'язану з 

виловом рибних об'єктів 

5 - 

3 Умови отримання та використання 

ліцензії на виготовлення лікарських 

засобів для рибництва 

5 - 

4 Умови отримання та використання 

ліцензії на діяльність, пов'язану із 

переробкою рибницької сировини 

5 - 

5 Державна підтримка підприємств малого 

бізнесу 

5 - 

6 Організація малого підприємства - 

фірми з розробки ландшафтного дизайну 

(декоративні водойми) 

5 - 

7 Організація малого рибопереробного 

підприємства 

5 - 

8 Біржова діяльність 

сільськогосподарських підприємств 

5 - 

9 Створення реклами продукції та послуг 

підприємства. Розробка комплексу 

маркетингу для продукції 

5 - 

10 
Основи управління персоналом 

5 - 

 Разом 50 - 

 

7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 

проблемним методами навчання. 

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 

супроводом. На практичних та лабораторних заняттях розглядаються та 

розв’язуються задачі наближені до реальних ситуацій: 
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- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студента системного мислення, розвитку пам'яті; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

- задаються провокаційні питання. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодинчних видань. 

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальннх технологій,  таких, 

як: проблемна лекція. робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 

метод «Робота в мережі»,  екскурсійні заняття. 

 

8. Методи контролю 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовується оцінювання знань за наступними видами робіт:  

-  поточне тестування та опитування; 

-  усне опитування; 

-  підсумкове тестування з кожного змістового модуля;  

-  перевірка виконаних лабораторних та практичних завдань; 

-  підготовка та презентація реферату; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях 

та олімпіадах. 

Індивідуальна робота є обов'язковим елементом модуля і виконується 

обов'язково в часових рамках вивчення певного модуля. 

Підсумковий контроль знань студента з навчальної дисципліни 

проводиться у комп’ютерній тестовій формі. Контрольні завдання за 

змістовим модулем включають тестові питання трьох рівнів. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з практичних та лабораторних занять - на основі перевірки виконаних 

завдань чи тестів. 

 Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль  1 Змістовий модуль 2 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 

51 49 

Т1, Т2... Т12 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0–34 не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Короткий конспект лекцій з дисципліни «Організація бізнесу та фінансова 

діяльність рибогосподарських підприємств»  для студентів 6 курсу 

стаціонарної форми навчання спеціальності іхтіолог – рибовод.  

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

«Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських 

підприємств» . 

3. Ілюстративні матеріали. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Азізов С.П., Канівський П.К., Скупий В.М. Організація виробництва і 

аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах.- К., 2001.-834 с.; 

2. Г.М. Тарасюк Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз: Навч. 

Посібник.- К.: Каравела, 2006.-280 с.; 

3. Гордон Л.М. Экономика, организация и планирование промышленного 

рыбоводства.- М.: Пищ. Пром, 1980.-296 с. 

Допоміжна 

1. Абчук В.А. Самоучитель по бизнесу.- СПб.: Питер, 2005.-304 с.; 

2. Чернявский Г.И. Экономика рыбной промышленности.- М.: 

Агропромиздат, 1987.-248 с.; 

3. Закон України «Про захист прав споживачів» Чинне законодавство зі змі 

нами та доповненнями станом на 1 червня 2006 p. 
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12. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 

/Електронний ресурс. – Режим доступу:  /naukovabiblioteka. 

2.   Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 

3.   Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) /Електронний 

ресурс. – Режим доступу: http://libr.rv.ua. 

4.  Сайт журналу «Гидробиологический журнал», рубрика «Санитарная 

гидробиология» Електронний ресурс. – Режим доступу: http://hydrobiolog. 

com.ua/2010/2010_4.htm 

5.   Інститут рибного господарства НААНУ. Електронний ресурс. – Режим 

доступу: http://if.org.ua/index.php/uk/. 

6.    Сайт журналу «Рибогосподарська наука України», рубрика «Біоресурси 

та екологія водойм» Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://fsu.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu. 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


