
Дисципліна Організація виробничих процесів 

Рівень ВО перший (бакалаврський) рівень   

Курс 3 

Обсяг 4 кредити (120 год.) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Відтворення та розведення сільськогосподарських 

тварин», «Технологій заготівлі, виробництва та зберігання кормів», 

«Нормована годівлю тварин», «Технологія виробництва молока та 

яловичини», «Технологія виробництва свинини», «Технологія 

виробництва продукції птахівництва», «Морфологія, фізіологія та 

біохімія тварин». 

Що буде вивчатися Дисципліна вивчає: закономірності розвитку 

сільськогосподарського виробництва, організацію 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. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна формує у здобувачів 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/результат

а навчання (ПРН) 

Після засвоєння дисципліни здобувачі одержать необхідні 

майбутньому фахівцю з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва навички, які дозволять їм: 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. 

Як можна 

користуватися 

В процесі вивчення даної дисципліни, здобувач опановує основні  

фахові компетентності, а саме: здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної науки та 



набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

розуміння професійної діяльності; здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні; вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; здатність працювати в команді та 

автономно;  здатність аналізу галузей підприємства за останні роки 

та виявлення резервів їх подальшого розвитку; уточнення 

загальногосподарської і внутрішньогосподарської спеціалізації; 

кооперування та інтеграція виробництва; знання системи 

кормовиробництва; оцінка системи тваринництва; знання системи 

заходів щодо механізації, електрифікації та автоматизації 

виробництва; оцінка системи обслуговуючих і підсобних 

виробництв; знання системи організації та оплати праці і баланс 

праці; організаційна, виробнича структура і структура управління 

підприємством; планувати соціальний розвиток колективу 

підприємства; економічна ефективність системи ведення 

господарства. 
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