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Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Економіка, 

підприємництво і менеджмент» – це дисципліна вільного вибору професійної 

підготовки, спрямована на системне вивчення категорій та законів економічного 

життя як окремих суб'єктів, так і всього суспільства в цілому. Даний курс надає 

можливість студентам поєднати основні закономірності, визначити економічну 

природу ринку, зрозуміти механізм суспільного відтворення та економічного 

зростання, опанувати сучасні науково-методичні основи підприємництва та 

менеджменту, які повинні використовуватись в управлінській діяльності i 

формуванні такої системи організації i управління, яка забезпечила б найбільшу 

ефективність, конкурентоспроможність і стабільний стан фірми на ринку. 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні основи економіки та 

методологічні засади управління бізнесом чи організаційною структурою. 

Починаючи вивчати дану навчальну дисципліну, студенти повинні мати певну 
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базу знань з ряду дисциплін природничо-наукової та загальної підготовки. 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у набутті студентами 

теоретичних знань з основоположних економічних понять, формування у них 

логіки економічного мислення й економічної культури, формування у студентів 

уявлення про структуру бізнес-середовища та роль інформації в його 

функціонуванні, формування системи знань і практичних умінь з управління 

організацією як соціальною системою, формування і розвиток управлінського 

мислення та професійно-важливих якостей, що необхідні в галузі управління 

інформаційними процесами, формування та удосконалення навичок 

самоменеджменту. 

Цілі:  

- оволодіння базовими економічними поняттями та категоріями; 

- формування системи знань про загальні основи функціонування та розвитку 

економічних систем; 

- вивчення сутності, основних понять і категорій підприємництва, етики 

бізнесу, бізнес- культури та менеджменту; 

- засвоєння правил, принципів, закономірностей, оволодіння прийомами та 

методами управлінської діяльності в бізнес-сфері; 

- формування аналітичних навичок та вмінь щодо прийняття управлінських 

рішень; 

- формування та вдосконалення вмінь та навичок ефективної самоорганізації 

та самоменеджменту  

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

Освітньо-професійної програми:  

загальні компетентності (ЗК): 

– знання і розуміння предметної області, здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу (ЗК 3); 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку (ЗК 6); 

– здатність генерувати нові ідеї (креативність).(ЗК 7); 

– здатність працювати в команді. Дотримання норм наукової етики, 

авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; державної та міжнародної 

систем правової охорони інтелектуальної власності (ЗК 9); 

– здатність зберігати та примножувати знання про природу і суспільство, 

технології, співпрацювати з фахівцями інших галузей з метою покращення 

економіки підприємства (ЗК 12); 

– здатність до комунікації, автономної роботи,до прояву ініціативності та 

підприємництва (ЗК 14). 

фахові (спеціальні) компетентності (ФК):  

– здатність використовувати нормативно-правову базу законодавства 

України у професійній діяльності (ФК 1); 

– здатність володіти навичками управління комплексними діями та 

проектами, нести відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих 

умовах (ФК 2); 

– здатність володіти навичками оцінювання, інтерпретації й синтезу 

теоретичної інформації, практичних, виробничих і дослідних даних в галузях 

сільськогосподарського виробництва (ФК 3); 

– здатність до вміння застосування методів статистичної обробки даних, 

пов’язаних з технологічними, селекційними та іншими дослідженнями в 



агрономії. – здатність організовувати ефективну сільськогосподарську діяльність 

(ФК 4);  

– дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав 

інтелектуальної власності; державної та міжнародної систем правової охорони 

інтелектуальної власності (ФК 11); 

– здатність впроваджувати безпекові еколого-економічні умови проектування 

сівозмін при вирощуванні сільськогосподарських культур (ФК 12); 

– здатність застосовувати математичні, статистичні, аналітичні, 

моніторингові методи збору, обробки та узагальнення інформації (ФК 15). 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення програмних 

результатів навчання (ПРН) : 

– здатність демонструвати наукові та практичні знання і розуміння основ 

агрономії, соціалізації особистості, економіки й права (ПРН 1); 

– здатність використовувати економічні, аналітичні та статистичні методи 

опрацювання даних у сільськогосподарському виробництві (ПРН 6); 

– здатність планувати економічно вигідне виробництво рослинницької продукції 

(ПРН 12); 

– вміти знаходити, аналізувати та оцінювати інформацію в різних базах 

даних, літературних та інформаційних джерелах (ПРН 15); 

– вміти приймати самостійні рішення з урахуванням: економічної 

ефективності, екологічної надійності, нормативних вимог, 

стандартів,законодавства та інших (ПРН 16); 

– розробляти, планувати та впроваджувати у виробництво еколого-

обгрунтовані технології та аналізувати результати їх впровадження (ПРН 20); 

– проводити звітність, облік та статистику фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства (ПРН 22); 

– проводити економічний аналіз виробничих показників та проводити 

порівняльну характеристику із плановими та фактичними показниками (ПРН 25); 

– аналізувати та презентувати результати виробничих показників та 

постійно підвищувати якість сільськогосподарської продукції (ПРН 26). 

 

План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тижня 
Назва теми 

Форма 

вивчення та 

кількість годин 

Завдання до самостійної 

роботи студента (СРС) 

1 

Вступ. Підприємництво як 

суб’єкт господарювання та 

об’єкт ринкових відносин 

Лекція (2 год) 

практичне 

заняття (2 год) 

СРС (6 год) 

Законодавче 

регулювання діяльності 

підприємств. Адаптація 

підприємства до 

ринкових відносин, 

підприємство і держава. 

2 

Види підприємств та основні 

засади здійснення 

підприємницької діяльності 

Лекція (2 год) 

СРС (6 год) 

Методи організації 

фінансової діяльності 

підприємств. 

Актуальні проблеми 

підприємницької 

діяльності в Україні. 

3 
Відкриття власної справи  

 

Лекція (2 год), 

практичне 

Проблеми державної 

реєстрації суб’єктів 



заняття (2 год) 

СРС (6 год) 

підприємницької 

діяльності. Зміни в 

статутному капіталі 

4 

Планування діяльності 

аграрних підприємств 

 

Лекція (2 год), 

практичне 

заняття (2 год) 

СРС (6 год) 

Державне регулювання і 

підтримка 

сільськогосподарського 

виробництва та 

внутрішньогосподарське 

планування. 

 

5 Ресурси підприємства 

Лекція (2 год) 

практичне 

заняття (2 год) 

СРС (6 год) 

Нематеріальні ресурси 

підприємства. 

Власні ресурси 

підприємства. 

Сутність поняття та 

особливості класифікації 

фінансових ресурсів 

підприємств. 

6 

Сутність та роль 

менеджменту в діяльності 

організації 

Лекція (2 год) 

СРС (6 год) 

Існуючі парадигми 

менеджменту. 

Дія системи 

підприємницького 

управління. 

Ділове спілкування в 

діяльності керівника 

Сутність управління 

трудовими ресурсами. 

7 
Організація як функція 

менеджменту 

Лекція (2 год),  

СРС (6 год) 

Норми керованості. 

Централізація та 

децентралізація. 

Департаменталізація 

Організаційне 

проектування. Принципи 

проектування і побудови 

організаційних структур. 

8 
Мотивація як функція 

менеджменту 

Лекція (2 год)  

СРС (6год) 

Проблеми мотивації 

економічної поведінки 

Мотиваційна теорія 

підкріплення 

 

9 Управлінські рішення 
Лекція (2 год)  

СРС (6год) 

Моделі прийняття 

управлінських рішень. 

Роль керівника в процесі 

прийняття рішень. 

Розподіл 

відповідальності при 

організації розробки 

рішень. 

http://ukr.vipreshebnik.ru/mened/530-dilove-spilkuvannya-v-diyalnosti-kerivnika.html
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10 
Ефективність діяльності 

аграрних підприємств 

Лекція (2 год), 

практичне 

заняття (2 год) 

СРС (6 год) 

Оцінка ринкової позиції 

підприємства за 

показниками 

прибутковості. 

Графічний та 

математичний способи 

визначення точки 

беззбитковості 

виробництва. 

 

Каталог ресурсів 

 

1. Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. Економіка підприємства: навч. посіб. для 

практичних 

занять і самостійної роботи студентів ВНЗ. Х.: ХНАДУ, 2018. 292 с. 

2. Економіка підприємства: підручник / за ред. проф. Є.М. Палиги. 2-ге вид., онов. 

та доп. Львів : Українська академія друкарства, 2013. 688 с. 

3. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. Г.О. Швиданенко. Вид. 4-ге, 

перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2009. 816 с. 

4. Економіка підприємства : підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської 

Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 620 с. 

5. Економіка підприємства: посіб. / Т.В. Кузнєцова, О.М. Гарнага, О.Ю. Лесняк, 

В.Д. Шебуня Рівне: НУВГП, 2013. 315 с.  

6. Грибик І.І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика: навч. 

посіб. К.: Ліра-К, 2014. 428 с. 

7. Ярошевич Н.Б. Підприємництво і менеджмент: навч. посібн. К.: Ліра-К, 2014. 

408 с. 

Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час 

аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у формі 

захисту практичних робіт; підсумкова атестація у формі заліку.  

Поточний контроль – 30 %  

Контроль СРС  – 10 %  

Захист ПР   – 30 % 

Підсумковий контроль – 30 % 

Поточний і рубіжні контролі не менше 60 %. Підсумковий контроль не 

менше – 30 %. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 



0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу, обов'язковість 

відвідування занять, активну участь в обговоренні питань, попередню підготовку 

до лекцій і практичних занять. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з 

поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації 

викладачу. Під час роботи над індивідуальними завданнями недопустимо 

порушення академічної доброчесності.   


