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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 

Мета курсу – вивчити основні засади та принципи створення власної справи з 

використанням елементів бізнес-проектування. В результаті вивчення цієї дисципліни 

студенти повинні знати: основні принципи створення підприємницьких структур,  

організаційно-правові форми господарювання підприємництва, процедуру створення 

власної справи та державної реєстрації суб’єктів підприємництва, напрями ресурсного 

забезпечення та методику оцінки господарської діяльності. На підставі отриманих знань 

студент повинен вміти: визначати форму господарювання підприємництва з урахуванням 

їх специфічних особливостей, забезпечувати необхідні передумови для створення власної 

справи, формувати необхідний пакет документів для державної реєстрації суб’єктів 

підприємництва, розробляти бізнес-план діяльності підприємств та оцінювати її 

результати. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лаборато

рні, практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оцінюван 

ня, балів 

Модуль 1. Організаційно-економічні основи організації власної справи 

Тема 1. 

Предмет та 

завдання курсу 
2/2 

Вивчити основи 

агробізнесу 

Презентація 

виконаних 

завдань 
30 

Тема 2. 
Організаційно-

правові форми 

господарювання 

в агробізнесі 

3/3 

Знати форми 

господарювання у 

сфері агробізнесу 

Написання 

тестів, 

розв’язуванн

я задач 

40 

Тема 3. 
Організація 

власної справи 

3/3 

Вивчити механізм 

створення власної 

справи 

Презентація 

виконаних 

завдань 
30 

Модульна робота 1 100 

Модуль 2. Організаційне забезпечення підприємницької діяльності 

Тема 4. 
Організація 

2/2 
Уміти ефективно 

використовувати 

Розв’язування 

задач з 
30 



ресурсного 

забезпечення 

аграрних 

підприємств  

виробничі ресурси ресурсного 

забезпечення 

Тема 5.  
Бізнес-

проектування 

підприємницької 

діяльності 

3/3 

Вивчити основні 

принципи бізнес-

проектування 

Розв’язування 

задач з бізнес-

проектування 35 

Тема 6. 
Економічна 

ефективність 

діяльності 

підприємницьки

х структур в 

аграрній сфері 

2/2 

Вміти оцінювати 

економічну 

діяльність 

аграрних 

формувань 

Розв’язування 

задач з оцінки 

діяльності 

підприємств 35 

Модульна робота  2 100 

Всього за семестр 70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


