
Дисципліна Економіка і планування у тваринництві 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Дисципліна «Економіка і планування у тваринництві» ґрунтується 

на досягнутих студентами компетентностях з дисциплін «Вища 

математика» та «Інформаційні технології». 

Що буде вивчатися 

 

Предмет, метод і завдання курсу «Економіка і планування у 

тваринництві». Економічні основи інтенсифікації виробництва 

продукції тваринництва. Ціноутворення і ціни на продукцію 

тваринництва. Економіка виробництва і використання кормів. 

Економіка виробництва продукції скотарства. Економіка 

виробництва продукції свинарства. Економіка виробництва 

продукції вівчарства. Економіка виробництва продукції 

птахівництва. Економіка бджільництва. Облік виробничих запасів, 

готової продукції, поточних біологічних активів. Облік витрат та 

виходу продукції тваринництва. Собівартість продукції 

тваринництва та методи її калькулювання. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення студентами основних тем навчальної дисципліни дасть 

змогу: засвоїти ключові поняття економіки; володіти методами і 

принципами економіки; навчитися самостійно вирішувати завдання 

з оцінки економічних показників; засвоїти методичні засади 

економіки галузі тваринництва та окремих видів тваринницької 

продукції; навчитися калькулювати собівартість продукції 

тваринництва, знаходити напрями підвищення якості продукції і 

визначати рівень впливу її на прибутковість виробництва, 

кваліфіковано вирішувати питання визначення економічної 

ефективності виробництва у галузі.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних 

чинників та виробничих ситуацій.  

2. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

3. Забезпечувати якість виконуваних робіт.  

4. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій.  

5. Застосовувати знання з відтворення та розведення 

сільськогосподарських тварин для ефективного ведення 

господарської діяльності підприємства.  

6. Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у 

виробництві та переробці продукції тваринництва.  

7. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, 

основних засобів, праці та її оплати.  

8. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики 

в професійній діяльності.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні: 

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.  

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. 6. Здатність застосовувати базові знання економіки, 

організації та менеджменту у виробництві та переробці продукції 

тваринництва.  

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 

розв’язання задач (таблиці, схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / самостійна робота / 

індивідуальне завдання  

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


