
Дисципліна «Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві» 

Рівень ВО Перший бакалаврський рівень 

Курс четвертий 

Обсяг 3 кредити 90 годин 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню у майбутніх фахівців 

сучасного бачення стану та розвитку економіки та бухгалтерського 

обліку в сільському господарстві, особливо в галузі тваринництва, 

обліку витрат на виробництво; готової сільськогосподарської 

продукції; реалізації сільськогосподарської продукції тощо.  
Що буде вивчатися Подається загальна характеристика положень з основами економіки 

і бухгалтерського обліку, а також з розвитком вiтчизняної 

зарубiжної науки про менеджмент та маркетинг, мистецтвом i 

досвiдом успiшного керівництва на рiзних рiвнях аграрної 

економіки, особливостями формування маркетингової політики на 

сучасних сільськогосподарських підприємствах тощо. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Питання, що розглядаються дають можливість здобувачеві розуміти 

сучасні ініціативи, спрямовані на розбудову тваринництва та 

переведення виробництва продукції на більш високий 

організаційний рівень.   

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Поєднувати абстрактне мислення з аналізом технологічних 

процесом; 

Постійно вдосконалювати свої знання та навички; 

Здатність володіння на операційному рівні  методами 

спостереження, опису, економічних законів, які діють в 

тваринницькій галузі, бухгалтерському обліку 

сільськогосподарських тварин; 

Організовувати наукові дослідження та обробляти їх результати; 

Проводити заходи з метою покращення ресурсів для галузі 

тваринництва з метою подальшого їх відтворення. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

Прагнення до збереження природного навколишнього середовища; 

Здатність розробляти, організовувати та здійснювати заходи з 

підвищення економічної ефективності галузі тваринництва, облік і 

контролю якості їх продукції та ефективності її виробництва. 

Здатність організовувати та  контролювати  виконання заходів 

спрямованих  на  покращення  економічної ефективності  галузі 

тваринництва. Здатність застосовувати знання із економіки та 

економічного обліку і подальшого їх використання. 
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