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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних і 

практичних знань у здобувачів вищої освіти з основних розділів прикладної 

економіки, підприємництва  та маркетингу, необхідних для прийняття 

ефективних  управлінських рішень та оцінки ефективності виробництва 

продукції аграрних підприємств. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні системи теоретико-

методологічних знань з економіки галузі агропромислового виробництва, що 

передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та 

прийомів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;  з товарної, 

цінової, комунікаційної, розподільчої політики підприємства; з основ 

підприємницької діяльності. 

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: сільське господарство 

як галузь народного господарства країни; спеціалізація в сільському 

господарстві; ресурсний потенціал сільського господарства; інтенсифікація  

сільського господарства; механізм створення власної справи; підприємництво в 

ринковому середовищі; організаційно-правові форми підприємництва; основні 

складові маркетингової діяльності 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися 

на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно 

виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі 

студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; 

вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати 

пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності. 
 

Орієнтовний перелік тем лекцій 
1. Сільське господарство як галузь народного господарства країни  
2. Ресурсний потенціал сільського господарства  

3. Основи підприємництва в ринкових умовах  

4. Сутність маркетингу та його сучасна концепція  

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=789
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/shkvirya-nataliya-oleksandrivna/


4. CyraicTB MapKeraHry Ta noro cynacHa KOHpenijia

OpiCHTOBHHH nepeJliK TeM IipaKTHHHHX 3aHflTb
1. 3eMejiBHi pecypcn  arpapHnx niflnpHGMCTB Ta e^eKTHBHicTB i'x BHKopHCTaHHH.
2. BHTpaTH niflnpHGMCTBa. CoSiBapTicTB npoflyKipi.
3. Cnepiajiiaapia, KOHpeHTpapia Ta iHTerpapia b cijiBCBKorocnô apCBKOMy 

BHpoSHHpTBi.
4. KaniTan niflnpHGMCTBa. BhpoShhhI (JxmflH..
5 . OlHaHCOBO-eKOHOMiHHi pe3yjIBTaTH H etjjeKTHBHiCTB fliflJIBHOCTi ni^npHCMCTB.
6. U,iHoyTBopeHHSf b CHCTeMi AITK.
7. MaTepiajiBHO-TexHinHa 6a3a Ta BHpoSHHHa noTyjKHicTB arpapHoro 

ni^npHCMCTBa.
EKOHOMixa ochobhhx rajiy3eii cijiBCBKoro rocno,n;apcTBa
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