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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного ми-
слення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової ді-
яльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, 
що її характеризують. Допомогти студентам оволодіти теоретичними і практичними осно-
вами функціонування підприємства як основної структурної ланки ринкової економіки, 
вивчити питання формування виробничих ресурсів, ознайомитися з методикою оцінки і 
аналізу ефективності їх використання, а також розглянути механізми взаємодії суб'єктів 
економічної діяльності. Даний курс покликаний розширити знання студентів щодо дії ри-
нкового механізму в аграрній сфері економіки, навчити їх творчо підходити до розв'язання 
різноманітних завдань. 

Завданнями дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з таких пи-
тань: підприємство як суб'єкт господарювання та основні напрями його господарсько-фі-
нансової діяльності (операційна, інвестиційна, інноваційна, фінансова); методологічні та 
методичні засади планування діяльності підприємства; формування програми виробниц-
тва продукції та її реалізації, визначення виробничої потужності підприємства; визначення 
складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його ефективного використання; 
теоретичні засади формування й використання трудових ресурсів підприємства та системи 
їх матеріального стимулювання; методичні підходи до їх аналізу та планування; теорети-
чні засади формування та використання майнових ресурсів (активів) підприємства, мето-
дичні підходи до їх аналізу та планування; теоретичні засади формування фінансових ре-
сурсів (капіталу) підприємства, методичні підходи до їх аналізу та планування; механізм 
формування економічних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства; 
оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення; сутність фі-
нансового стану підприємства, його складові та методи оцінки; конкурентоспроможність 
підприємства та методи її оцінки; механізм розвитку підприємства, запобігання кризових 
явищ та банкрутства; забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 
  



СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/ практичні)
Результати нав-

чання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових відносин та 

його ресурсне забезпечення 
Тема 1. Пред-
мет, метод і за-
вдання науки 
економіки 
сільського гос-
подарства 

 
2/4 

Економіки сільсь-
кого господарства. 
Підприємство як суб'-
єкт господарювання. 
Життєвий цикл товару. 
Формування асортиме-
нту товарів. Виробнича 
програма в системі гос-
подарських планів під-
приємства. Поняття ви-
робничої потужності 
підприємства.

Підготовка до-
повідей, рефера-
тів, презентацій. 
Виконання 
Практичного за-
вдання, само-
стійної роботи в 
moodle 

23 

Тема 2. Інфра-
структура 
сільського гос-
подарства 

2/4 Поняття інфраструк-
тури. Виробнича і со-
ціальна інфраструк-
тури. Трудові ресу-
рси підприємства та 
характеристика їх ви-
дів. Продуктивність 
праці. Методи нор-
мування витрат праці 
на підприємстві. Фо-
рми мотивації праці 
робітників. Системи 
оплати праці та їх ха-
рактеристика. Тари-
фна система. Мініма-
льна заробітна плата.

23 

Тема 3. Ресурс-
ний потенціал 
сільського гос-
подарства. Зе-
мельні ресурси 
та їх викорис-
тання 

2/4 Ресурсний потенціал 
підприємства. Земе-
льні ресурси, класи-
фікація сільськогос-
подарських угідь 

24 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 
Модуль 2. Економічні результати господарсько-фінансової діяльності підприємства та його 

економічна безпека 
Тема 4. Мате-
ріально-техні-
чна база сіль-
ського госпо-
дарства. Розмі-
щення сільсь-
кого господар-
ства 

2/4 Поняття, склад та 
класифікація необо-
ротних активів підп-
риємства. Амортиза-
ція як інструмент від-
творення основних 
засобів та джерело 
формування фінансо-
вих ресурсів. Немате-
ріальні активи підп-
риємства. Оборотні 
активи підприємства. 
Дебіторська заборго-
ваність підприємства 

Підготовка до-
повідей, рефе-
ратів, презента-
цій. Виконання 
Практичного за-
вдання, само-
стійної роботи в 
moodle 

17 



як складова економі-
чних ресурсів підп-
риємства. Фінансові 
ресурси підприємс-
тва. Кругообіг фінан-
сових ресурсів підп-
риємства в процесі 
формування його ка-
піталу. Кредитування 
як механізм форму-
вання позикового ка-
піталу підприємства.

Тема 5. Інтен-
сифікація сіль-
ськогосподар-
ського вироб-
ництва. Спеці-
алізація, кон-
центрація та 
агропромис-
лова інтегра-
ція 

2/4 Інтенсифікація сіль-
ськогосподарського 
виробництва. Спеціа-
лізація, концентрація 
та агропромислова 
інтеграція 

18 

Тема 6. Еконо-
міка галузей 
рослинництва 

2/6 Економіка галузей 
рослинництва 

18 

Тема 7. Еконо-
міка галузей 
тваринництва 

2/4 Економіка галузей 
тваринництва 

17 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                           Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Екзамен    30  
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дед-
лайнів та перескла-

дання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних при-
чин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбу-
вається із дозволу лектора за наявності поважних причин (напри-
клад, лікарняний). 

Політика щодо акаде-
мічної доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, рефе-
рати повинні мати коректні текстові посилання на використану 
літературу 

Політика щодо відві-
дування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (на-
приклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбу-
ватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із дека-
ном факультету)

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 
Оцінка національна за результати складання 

екзаменів 
90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 



 
 


