
Дисципліна Економіка у тваринництві 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Курс 2 

Обсяг 3 кредити 90 годин. 

Мова викладання  українська 

Кафедра Технології виробництва продукції тваринництва та кінології 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення курсу безпосередньо пов’язано з вивченням такої 

дисципліни як «Вища математика». 

Що буде вивчатися Вивчення основних розділів економіки тваринництва, методів 

організації ефективного господарювання на рівні первинної ланки 

суспільного виробництва – підприємства; набуття необхідної 

сукупності теоретичних і практичних знань з управління 

ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни «Економіка у тваринництві» сформує у 

студента здатність до самостійного мислення, виконувати 

комплексні економічні розрахунки у галузі тваринництва. Рівень 

знань з економіки забезпечить студенту набуття навиків з 

економічної роботи і підготовленість до практичної діяльності в 

аграрних підприємствах. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Здійснювати пошук оброблення та узагальнення інформації із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; застосовувати 

закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: загальні –здатність застосовувати знання в 

практичних ситуаціях (ЗК 3); знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності (ЗК 4); здатність 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК 7); 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК 9); 

спеціальні – здатність використовувати професійні знання в галузі 

виробництва і переробки продукції тваринництва для ефективного 

ведення бізнесу (СК 1); здатність використовувати сучасні знання 

про способи відтворення, закономірності індивідуального 

розвитку та розведення тварин для ефективної професійної 

діяльності у галузі тваринництва (СК 2); здатність застосовувати 

базові знання економіки, організації та менеджменту у 

виробництві та переробці продукції тваринництва (СК 6); 

здатність застосовувати знання організації та управління 

технологічним процесом переробки продукції тваринництва для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства 

(СК 11); здатність аналізувати господарську діяльність 

підприємства, вести первинний облік матеріальних цінностей, 

основних засобів, праці та її оплати (СК 12). 

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. 

Форма проведення 

занять 

Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм 

аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в 

якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі 

як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, он-

лайн консультування. 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


