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Мета курсу – ознайомлення з основами економічної (підприємницької) 
діяльності, формування в них знань у сфері початкових дій у бізнесі, розуміння 
логіки та схем підприємницької діяльності в загальному вигляді, закономірностей 
функціонування і розвитку економічних систем, способів і методів ефективного 
використання обмежених виробничих ресурсів суспільства. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до аналізу та синтезу на основі логічних 
аргументів та перевірених фактів; здатність до самостійної роботи та 
самостійного приймання рішення, здатність нести відповідальність за їх 
реалізацію; здатність породжувати нові ідеї. ініціативність та дух 
підприємництва; здатність працювати з інформацією у тому числі в глобальних 
комп'ютерних мережах; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних 
джерел; здатність будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією; 
здатність обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати 
їх правомочність; здатність формувати альтернативні стратегічні напрями 
розвитку організації; здатність розробляти раціональні форми організації 
управління; здатність самостійно приймати управлінські рішення та нести 
відповідальність за їх реалізацію; 

Програмні результати навчання: 
знати: технологію заснування власної справи та типологію підприємств; 

основні принципи організації і розвитку малого підприємництва; організацію 
фінансової діяльності малих підприємств; основи кадрової політики малих 
підприємств; організацію процесу планування в малому бізнесі; 

уміти: аналізувати власні можливості щодо кар’єри в бізнесі; дослідити 
середовище підприємницької діяльності; раціонально організувати фінансову 
діяльність підприємства; розробити бізнес-план малого підприємства; формувати 
колектив і стратегію розвитку персоналу підприємства. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ОСНОВНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. Предмет і метод 

економічної теорії. Власність та економічні системи суспільства. Потреби і 
виробництво, його ресурси та фактори. Ринок як форма організації економічної 
діяльності суспільства.  Товар, вартість, ціна, гроші.  

СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ. Капітал як система відносин. Наймана праця. 
Суспільне відтворення. Підприємство (фірма) як основна ланка економіки. 
Ринкові відносини в аграрному секторі. Земля як фактор виробництва. Механізми 
ринкової рівноваги. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 
150 годин, у тому числі 72 години аудиторних навчальних занять і 78 годин 
самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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