
Дисципліна Організація бізнесу при виробництві і переробці 

продукції тваринництва 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень 

Курс Другий 

Обсяг 3 кредити 90 годин 

Мова викладання  Українська  

Кафедра Менеджмент публічного управління та адмінустрування 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 

дисциплін «Управління технологічними процесами» та «Наукове 

обґрунтування технологій виробництва продукції тваринництва».   

 

Що буде вивчатися Соціально  – економічні основи підприємництва, функціональну 

структуру малого і середнього бізнесу, як відкрити власну справу, 

бізнес план підприємства,  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість оцінити подальші варіанти 

створення бізнесу в галузі тваринництва в конкретних умовах 

села. Дає розуміння різних факторів впливу на бізнес. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Створювати заходи щодо покращення селекційноплемінної 

роботи у тваринництві. Впроваджувати інноваційні 

ресурсоощадні технології у виробництво і переробку продукції 

тваринництва. Організовувати підприємницьку і фінансову 

діяльність з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Застосовувати знання з управління та законодавчого забезпечення 

виробництва і переробки продукції тваринництва. Впроваджувати 

різні системи та способи переробки продукції тваринництва з 

використанням сучасного технологічного обладнання. 

Прогнозувати ринкове середовище і визначати найбільш 

пріоритетні напрями досягнення високої ефективності 

господарської діяльності і соціального розвитку підприємств 

різних форм власності. Впроваджувати на підприємствах з 

переробки м'ясної, молочної та іншої сировини вітчизняні та 

зарубіжні високоефективні, енергозберігаючі та безвідходні 

технології з виготовлення якісних екологічно безпечних продуктів 

харчування. Застосовувати у тваринництві альтернативні джерела 

енергії.  

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 

аналізувати та контролювати якість кормів та кормових засобів і 

рівня живлення тварин.  Здатність організовувати підприємницьку 

і фінансову діяльність та оцінювати економічну ефективність 

виробництва і переробки продукції тваринництва. Здатність 

практично застосувати базові знання з управління та 

законодавчого забезпечення виробництва і переробки продукції 

тваринництва. Здатність проводити розрахунок технологічних 

процесів, розробку механізмів оптимізації переробки продукції 

тваринництва 
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Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


