
АНОТАЦІЯ  

навчальної дисципліни  

Основи економіки, підприємництва та менеджменту 

Назва дисципліни Основи економіки, підприємництва та 

менеджменту 

Назва компетентності,  

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області, 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями та пошуку; 

ЗК 7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК 9 здатність працювати в команді; 

ЗК 12 Здатність зберігати та примножувати знання 

про природу і суспільство, технології, 

співпрацювати з фахівцями інших галузей з метою 

покращення економіки підприємства; 

ЗК 14 Здатність до комунікації, автономної роботи, 

до прояву ініціативності та підприємництва . 

ФК 1. Здатність використовувати нормативно-

правову базу законодавства України у професійній 

діяльності  

ФК 2. Здатність володіти навичками управління 

комплексними діями та проектами, нести 

відповідальність за прийняття рішень у конкретних 

виробничих умовах.  

ФК 3. Здатність володіти навичками оцінювання, 

інтерпретації й синтезу теоретичної інформації, 

практичних, виробничих і дослідних даних в 

галузях сільськогосподарського виробництва. 

ФК 4. Здатність до вміння застосування методів 

статистичної обробки даних, пов’язаних з 

технологічними, селекційними та іншими 

дослідженнями в агрономії 

ФК 5. Здатність використовувати базові знання з 

агрономічних дисциплін: рослинництво, 

землеробство, селекція і насінництво, технологій 

вирощування сільськогосподарських культур, 

агрохімії, агрометеорології, плодівництва, 

овочівництва, ґрунтознавства, з механізації в 

рослинництві, фітопатології та інших. 

ФК 11. Дотримання норм наукової етики, 

авторського і суміжних прав інтелектуальної 

власності; державної та міжнародної систем 

правової охорони інтелектуальної власності. 



ФК 12. Здатність впроваджувати безпекові еколого-

економічні умови проектування сівозмін при 

вирощуванні сільськогосподарських культур. 

ФК 15. Здатність застосовувати математичні, 

статистичні, аналітичні, моніторингові методи 

збору, обробки та узагальнення інформації. 

Викладач Тимошенко М.М. 

Цикл дисциплін (загальна, 

або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Освітній ступінь  Молодший бакалавр 

Терміни вивчення 

дисципліни (рік, семестр) 

2 курс, 1 семестр 

Обсяг дисципліни 

(год/кредити ЕКТС ) 

90/3 

Аудиторні години 32 

Форма контролю залік 

Вхідні вимоги до 

студентів,  

які хочуть обрати 

дисципліну 

Без обмежень 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 1. Здатність демонструвати наукові та практичні знання і розуміння 

основ агрономії, соціалізації особистості, економіки й права. 

ПРН 6. Здатність використовувати економічні, аналітичні та статистичні 

методи опрацювання даних у сільськогосподарському виробництві. 

ПРН 12. Здатність планувати економічно вигідне виробництво рослинницької 

продукції. 

ПРН 15. Вміти знаходити, аналізувати та оцінювати інформацію в різних 

базах даних, літературних та інформаційних джерелах. 

ПРН 16. Вміти приймати самостійні рішення з урахуванням: економічної 

ефективності, екологічної надійності, нормативних вимог, 

стандартів,законодавства та інших. 

ПРН 20. Розробляти, планувати та впроваджувати еколого-обґрунтовані 

технології та аналізувати результати їх впровадження. 



ПРН 22. Проводити звітність, облік та статистику фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства. 

ПРН 25. Проводити економічний аналіз виробничих показників та проводити 

порівняльну характеристику із плановими та фактичними показниками. 

ПРН 26. Аналізувати та презентувати результати виробничих показників та 

постійно підвищувати якість сільськогосподарської продукції. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1. Підприємництво як суб’єкт господарювання та об’єкт ринкових 

відносин 

Тема 2. Види підприємств та основні засади здійснення підприємницької 

діяльності 

Тема 3. Відкриття власної справи  

Тема 4. Планування діяльності аграрних підприємств 

Тема 5 . Ресурси підприємства 

Тема 6. Сутність та роль менеджменту в діяльності організації 

Тема 7. Організація як функція менеджменту 

Тема 8. Мотивація як функція менеджменту 

Тема 9. Управлінські рішення 

Тема 10. Ефективність діяльності аграрних підприємств 

АНОТАЦІЯ  

навчальної дисципліни  

Організація аграрного бізнесу 

Назва дисципліни Організація аграрного бізнесу 

Назва загальної 

компетентності,  

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної 

області, здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями та пошуку; 

ЗК 7 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ЗК 9 здатність працювати в команді; 

ЗК 12 Здатність зберігати та 



примножувати знання про природу і 

суспільство, технології, співпрацювати з 

фахівцями інших галузей з метою 

покращення економіки підприємства; 

ЗК 14 Здатність до комунікації, 

автономної роботи, до прояву 

ініціативності та підприємництва . 

 

Викладач Тимошенко М. М. 

Цикл дисциплін (загальна, 

або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Освітній ступінь  Молодший бакалавр 

Терміни вивчення 

дисципліни (рік, семестр) 

2 курс, 1 семестр 

Обсяг дисципліни 

(год/кредити ЕКТС ) 

90/3 

Аудиторні години 32 

Форма контролю залік 

Вхідні вимоги до студентів,  

які хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 1. Здатність демонструвати наукові та практичні знання і розуміння 

основ агрономії, соціалізації особистості, економіки й права. 

ПРН 6. Здатність використовувати економічні, аналітичні та статистичні 

методи опрацювання даних у сільськогосподарському виробництві. 

ПРН 12. Здатність планувати економічно вигідне виробництво рослинницької 

продукції. 

ПРН 15. Вміти знаходити, аналізувати та оцінювати інформацію в різних 

базах даних, літературних та інформаційних джерелах. 

ПРН 16. Вміти приймати самостійні рішення з урахуванням: економічної 

ефективності, екологічної надійності, нормативних вимог, 

стандартів,законодавства та інших. 

ПРН 20. Розробляти, планувати та впроваджувати еколого-обґрунтовані 

технології та аналізувати результати їх впровадження. 



ПРН 22. Проводити звітність, облік та статистику фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства. 

ПРН 25. Проводити економічний аналіз виробничих показників та проводити 

порівняльну характеристику із плановими та фактичними показниками. 

ПРН 26. Аналізувати та презентувати результати виробничих показників та 

постійно підвищувати якість сільськогосподарської продукції. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1. Основи підприємницької діяльності сільськогосподарських 

підприємств у ринкових умовах господарювання. 

Тема 2. Організаційні форми підприємництва в аграрній сфері. 

Тема 3. Тема 3. Підприємництво на базі державної і приватної власності. 

Тема 4. Організація малого аграрного бізнесу. 

Тема 5 . Організація спільних підприємств та їх діяльність. 

Тема 6. Прогнозування ринкового середовища та вибір підприємницької 

діяльності. 

Тема 7. Бізнес-планування у підприємстві. 

Тема 8. Фінансова діяльність підприємств та кредитна і податкова системи в 

сфері аграрного бізнесу. 

Тема 9. Економічна ефективність діяльності підприємницьких структур з 

виробництва продукції тваринництва. 

 


