
Дисципліна ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Організація виробничих 

процесів» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: "Розведення 

тварин", "Технологічне забезпечення і оцінка придатності 

приміщень з виробництва і переробки продукції тваринництва", 

"Годівля тварин і технологія кормів", "Технологія виробництва 

харчових продуктів". 
Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: закономірності розвитку сільськогосподарського 

виробництва, оволодіти питаннями організації і планування 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах різних 

організаційно-правових форм; питання ефективного використання 

виробничого потенціалу підприємства форми організації і 

матеріального стимулювання праці; організацію 

внутрішньогосподарських економічних відносин в підприємствах, 

форм економічних зв’язків підприємства з споживачами його 

продукції і постачальниками матеріально-технічних ресурсів; 

питання кооперування та інтеграції сільськогосподарського 

виробництва з іншими сферами АПК. 

уміти: обґрунтовувати виробничу і організаційну структуру 

підприємства; складати перспективні, річні і оперативні плани 

господарства, виробничі програми госпрозрахункових підрозділів; 

складати технологічні карти вирощування і збирання 

сільськогосподарських культур, виробництва продукції 

тваринництва; визначати найбільш раціональні форми організації 

праці та її оплати в підприємстві; організовувати виконання 

виробничих процесів тваринницьких галузях; підводити підсумки 

виробничої діяльності госпрозрахункових колективів та 

підприємництва в цілому; раціонально розподіляти валову 

продукцію і доходи підприємства, визначати найбільш вигідні 

канали реалізації продукції; розробляти заходи щодо підвищення 

ефективності виробництва в підприємстві. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Організація виробничих процесів» 

забезпечує формування у здобувачів вищої освіти системи 

спеціальних теоретичних знань та практичних навичок комплексу 

організаційно-економічних і техніко-технологічних заходів, 

спрямованих на раціональну побудову і ведення господарства, які 

передбачають оптимальне поєднання та ефективне використання у 

часі і просторі трудових ресурсів, засобів і предметів праці для 

досягнення запланованих виробничих цілей. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

ПРН. 1. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і 

практики в професійній діяльності. 

ПРН. 2. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 

ПРН. 3. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних процесів з виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

ПРН. 4. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати 

технологічні процеси з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 



ПРН. 11. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

ПРН. 12. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив 

різних чинників та виробничих ситуацій. 

ПРН. 14. Застосовувати закони економіки, організації та 

менеджменту у виробництві та переробці продукції тваринництва. 

ПРН. 16. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН. 21. Розробляти і ефективно управляти технологічними 

процесами переробки продукції тваринництва. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності:  

ЗК. 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

ЗК. 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК. 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК. 6. Здатність працювати в команді та мати навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК. 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

спеціальні 

СК. 1. Здатність використовувати професійні знання в галузі 

виробництва і переробки продукції тваринництва для ефективного 

ведення бізнесу.  

СК. 2. Здатність використовувати сучасні знання про способи 

відтворення, закономірності індивідуального розвитку та 

розведення тварин для ефективної професійної діяльності у галузі 

тваринництва.  

СК. 6. Здатність застосовувати базові знання економіки, організації 

та менеджменту у виробництві та переробці продукції 

тваринництва.  

СК. 7. Здатність здійснювати контроль технологічних процесів під 

час виробництва та переробки продукції скотарства.  

СК. 8. Здатність здійснювати контроль технологічних процесів під 

час виробництва та переробки продукції свинарства.  

СК. 9. Здатність здійснювати контроль технологічних процесів під 

час виробництва та переробки продукції птахівництва.  

СК. 11. Здатність застосовувати знання організації та управління 

технологічним процесом переробки продукції тваринництва для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства.  

СК. 12. Здатність аналізувати господарську діяльність підприємства, 

вести первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, 

праці та її оплати.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. Робота в середовищі Moodle. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, 

контрольні завдання, тести. 

Семестровий 

контроль 

Залік  



 


