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Структура інформаційного пакету програми спеціальності  

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

 

1. Інформація про програму: 

 

Загальний опис: 

1.1. Кваліфікація, що 

присвоюється  

Магістр за спеціальністю «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

1.2. Тривалість програми 1,5 роки 

1.3. Кількість кредитів 

ЄКТС 

90 кредитів 

1.4. Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

1.5. Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

1.6. Профіль програми Освітньо-професійний 

1.7. Результати навчання 

програми 

1. Застосовувати навички самостійної 

роботи, виявляти ініціативу та організаторські 

здібності, бути критичним і самокритичним  

2. Демонструвати гнучкість та адаптивність 

у нових ситуаціях, у роботі із новими 

технологіями, та у невизначених умовах 

3. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально, свідомо та толерантно 

4. Вміти забезпечувати ефективне 

управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково-

технічного прогресу та міжнародного досвіду, а 

також усвідомлювати нерозривну єдність 

успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі 

тваринництва. 

5. Застосовувати в процесі фахової 

діяльності раціональне поєднання набутих знань 

і вмінь, для підвищення рентабельності 

технологічних процесів. 

6. Застосовувати в фаховій діяльності різні 

види сучасних технологічних процесів 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва. 

7. Вміти проводити моніторинг світового 

агровиробництва, знати чинне законодавство 

України в галузі виробництва та переробки 

продукції тваринництва. 

8. Вміти застосовувати сучасні прилади та 



пристрої для проведення фахової діяльності. 

9. Впроваджувати інформаційні технології у 

процеси виробництва та переробки   продукції 

тваринництва. 

10. Забезпечувати процеси виробництва, 

заготівлі та зберігання кормів, кормових 

добавок, преміксів. 

11. Проводити селекційну роботу для 

ефективного ведення галузі тваринництва. 

12. Застосовувати знання з біо- та екобезпеки 

в технологію виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

13. Застосовувати системи контролю безпеки 

харчових продуктів відповідно до Державних та 

Міжнародних стандартів. 

14. Нести відповідальність за біоетику, 

морально-етичні норми, правила і принципи 

використання технологічних процесів при 

виробництві та переробці продукції 

тваринництва. 

15. Уміти проводити економічні розрахунки 

технологічних процесів виробництва і 

переробки продукції тваринництва. 

16. Демонструвати розуміння особливостей 

фахової діяльності та функціонування галузевих 

виробничих структур у сучасних умовах 

господарювання. 

17. Демонструвати здатність професійно діяти 

при розробці та реалізації заходів щодо 

підвищення ефективності виробництва 

продукції тваринництва. 

18. Уміти реалізовувати заходи щодо 

адаптації, впровадження кращого закордонного 

досвіду у вітчизняні технологічні процеси 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

19. Застосовувати знання основних 

теоретичних та практичних положень щодо 

організації та проведення наукових досліджень, 

використовувати методи наукового пізнання.  

20. Розуміти та самостійно формувати зміст, 

структуру і висновки наукових та аналітичних 

текстів в галузі виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 
 

1.8. Структурна діаграма  



програми з кредитами 

1.9. Форма навчання Денна 

1.10. Гарант програми Шостя А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. Структурна діаграма програми з кредитами 

 

Шифр  Назва навчальних дисциплін та складових 

освітнього процесу 

Загальний 

обсяг, 

год. 

Кількість 

кредитів, 

ЄКТС  

1 курс 

ЗП 2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 120 4 

ЗП 3 
Моделювання технологічних процесів  у 

тваринництві 
150 5 

ЗП 5 Селекція сільськогосподарських тварин 150 5 

ЗП 6 
Фізіологія травлення і біологія 

продуктивності сільськогосподарських тварин 
120 4 

ПП 2 
Інноваційні технології виробництва продукції 

тваринництва 
90 3 

ПП 3 
Інноваційні технології переробки продукції 

тваринництва 
90 3 

ПП 4 
Контроль якості та безпечності продукції 

тваринництва 
90 3 

ВЗП 1 
Біологічно-активні речовини в харчових 

технологіях 
90 3 

ВЗП 2 Інформаційні технології в галузі 90 3 

ВЗП 4 Охорона праці в галузі та цивільний захист 90 3 

ВЗП 6 
Психологія трудових відносин у колективі та 

управління персоналом 
90 3 

ВПП 1 Раціональне живлення людей 90 3 

ВПП 2 Сільськогосподарське дорадництво 90 3 

ПП 5 
Курсова робота «Інноваційні технології 

виробництва продукції тваринництва» 
90 3 

ПП 6 
Курсова робота «Інноваційні  технології 

переробки продукції тваринництва» 
90 3 

ВП 1 
Виробнича практика «Комплексна 

технологічна І» 
270 9 

Всього за рік 1800 60 

2 курс 

ЗП 1 Аграрна політика та біоекономіка 90 3 

ЗП 4 Науковий супровід досягнень у тваринництві 90 3 

ЗП 7 Філософські проблеми біології 90 3 

ПП 1 Відходи тваринництва та їх переробка 90 3 

ПП 7 
Технологія виробництва кормосумішей і 

кормодобавок 
90 3 

ВЗП 3 Організація аграрного бізнесу 90 3 

ВЗП 5 Патентознавство 90 3 

ВП 2 
Виробнича практика «Комплексна 

технологічна ІІ» 
180 6 



 Єдиний державний кваліфікаційний іспит 90 3 

Всього за рік 900 30 

Всього по програмі спеціальності 2700 90 

 



2. Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін) 
 

2.1. Шифр. ЗП 2 

2.2. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. І.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б викладачів: Лифар А.А., Савенкова О.О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Володіти та застосовувати знання іноземної мови для спілкування у 

професійній діяльності. Формувати у здобувачів вищої освіти професійні мовні 

компетенції, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Здоров’я та захист тварин. Актуальні проблеми тваринництва. Моя 

наукова робота. Працевлаштування. Презентація. 

2.11. Рекомендована література. 

Англійська мова 

1. Англійська мова для студентів біологічних та зооветеринарних 

спеціальностей: навчальний посібник. Укладачі: Безпаленко А.М., Грабовська 

Т.О.,Сиротін О. С. – К., 2011.– 169 с. 

2. Англійська мова. Книга для читання для студентів біологічних та 

зооветеринарних спеціальностей, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «Магістр»: навчальний посібник. Укладачі: Безпаленко А.М., 

Грабовська Т. О., Сиротін О. С. – К., 2011.–  194 с. 

3. Грабовська Т.О., Тепла О. М. English for Veterenerians. Student’s Book: 

навчальний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 205 с. 

Німецька мова 

1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого язика / Н.Ф. Бориско. – К.: 

Заповіт, 1996. – 390 с. 

2. Постникова Е.М. Бизнес-курс немецкого язика / Е.М. Постникова. – 

Киев: «А.С.К.», 2002. – 432 с.  

3. Grigull I. Geschäftliche Begegnungen / I. Grigull, S. Raven. – Leipzig: 

SCHUBERT-Verlag, 2008. – 128 c.  

4. Новий німецько-український та українсько-німецький словник 

[уклад. З.О. Басанець та ін.]. – Київ: А.С.К., 2005. – 1023 с. 

5. Кобжев О.М. Німецько-російсько- український словник (економіка, 

організація управління) / О.М. Кобжев. – Суми.: Довкілля, 2002. - 440 с. 

2.12. Методи контролю. 

− поточний контроль – тести, резюме, презентація 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Англійська, німецька. 

 



2.1. Шифр. ЗП 3. 

2.2. Назва. Моделювання технологічних процесів у тваринництві. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Загальної  підготовки. 

2.5. Рік навчання. І. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5. 

2.8. П.І.Б. лектора. Желізняк І.М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Знати та впроваджувати принципи і прийоми моделювання технологічного 

процесу виробництва того чи іншого виду продукції тваринництва. Обґрунтувати 

та математично формалізувати технологічну схему процесу виробництва продукції 

тваринництва для різних господарств. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни. 

Моделювання, як метод наукового пізнання та інструмент управління 

технологічним процесом у тваринництві. Основні види та етапи моделювання. 

Моделювання оптимального складу раціонів, комбікормів годівлі різних статево - 

вікових груп худоби та птиці та оптимізація розподілу запасів та витрати кормів. 

Моделювання та оптимізація структури стада ВРХ і свиней. Моделювання та 

оптимізація обороту стада ВРХ і свиней. Моделювання технологічних процесів 

вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби та виробництва 

яловичини. Моделювання технологічних процесів виробництва молока. 

Моделювання технологічних процесів виробництва продукції свинарства.  

Моделювання технологічних процесів виробництва продукції птахівництва.  

2.11.Ркомендована література. 

1.Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне 

програмування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с 

2.Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. 

– М.: ЮНИТИ, 2004. – 407 с. 

3.Картенко А.В. Дослідження операцій. Підручник /А.В. Картенко – Львів: 

«Магнолія Плюс», 2004. - 599 с. 

4.Курс лекцій з дисципліни «Економіко математичне моделювання» для 

студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти / 

[Калініченко А.В., Костоглод К.Д., Протас Н.М., Шмиголь Ю.В.]. - Полтава: 

ПДАА. 2008.- 162 с. 

5.Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник./ В.Я. 

Кутковецький – К.: ТОВ «Видавничий дім» Професіонал», 2004. – 350 с. 

6.Математичне програмування: Навч. посібник / В.М. Дякон, Л.Є. Ковальов; 

за заг. ред. В.М. Михайленка.– К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007 -455 с. 

2.12. Методи контролю. 

-поточний контроль (виконання і захист лабораторних робіт, розв’язування 

тестів, виконання практичних завдань, виконання самостійної роботи; 

- підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 



2.1. Шифр. ЗП 5. 

2.2.Назва. Селекція сільськогосподарських тварин. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. І.  

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5. 

2.8. П.І.Б. лектора. Войтенко С.Л. 

2.9. Заплановані результаті навчання. 

Використовувати професійні знання при створенні нових,удосконаленні 

існуючих та збереженні зникаючих порід сільськогосподарських 

тварин;аналізувати стан популяції за селекційно – генетичними параметрами та 

впроваджувати в практику тваринництва сучасні методи селекційної роботи в 

господарствах різних категорій;здійснювати цілеспрямований добір і підбір 

тварин з урахуванням їх племінної цінності;  оцінювати тварин за комплексом 

господарськи корисних ознак й вирішувати організаційні питання з племінної 

справи в тваринництві за знання чинної нормативної законодавчої бази галузі. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Означення предмету та методів селекції. Основні етапи становлення 

селекції,  їх тривалість, найбільш значущі розробки. Використання досягнень 

популяційної генетики в селекції сільськогосподарських тварин. Селекція за 

якісними, альтернативними та трансгресивними ознаками. Великомасштабна 

селекція та її основні принципи у різних галузях тваринництва. Племінна 

цінність тварин та методи її визначення. Основні селекційні ознаки великої 

рогатої худоби молочного й м’ясного напрямів продуктивності, свиней,овець, 

коней та птиці. Оцінювання тварин за комплексом ознак у відповідності до 

вимог Інструкції з бонітування тварин. Структура племінної служби України. 

Закони та підзаконні акти у тваринництві. Державна реєстрація племінних стад, 

державна атестація суб’єктів племінної справи у тваринництві, державна 

апробація селекційних досягнень у тваринництві.  

2.11. Рекомендована література 

1. Селекція сільськогосподарських тварин /[Ю.Ф.Мельник, В.П.Коваленко, 

А.М.Угнівенко, К.А.Найденко та ін.] за ред. Мельника Ю.Ф., Коваленка В.П.- 

К., 2008.-444с.  

2. Войтенко С.Л. Практикум із селекції сільськогосподарських тварин 

/Войтенко С.Л., Петренко М.О.,Вишневський Л.В. – Полтава: ФОП Гаража 

М.Ф., 2016.-252с. 

3. Войтенко С.Л. Генетика: посібник [ Войтенко С.Л., Копилов К.В., 

Копилова К.В.].– Полтава, 2014.- .226с 

4. Підпала Т.В. Селекція сільськогосподарських тварин / Т.В.Підпала. – 

Миколаїв, 2008.- 277с. 

2.12. Методи контролю: 

– поточний контроль – експрес опитування, виконання завдань  

лабораторних, практичних та самостійних робіт,  розв’язання комп’ютерних 

тестових завдань. 



– підсумковий контроль - іспит 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Шифр. ПП 2. 

2.2. Назва. Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. І. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б. лектора. Бондаренко О.М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

Набути знання та опанувати практичні навички з вибору прогресивних і 

економічних технологій виробництва продукції; оцінка кількості і якості 

продукції; способи найбільш ефективного використання поголів’я тварин. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Інноваційне забезпечення розвитку тваринництва України. Планування 

інновацій. Стратегічні аспекти технологій у сільському господарстві. 

Інноваційні технології в галузі скотарства. Інноваційні технології в в галузі 

свинарства. Інноваційні технології в галузі птахівництва. Інноваційні технології 

в галузі вівчарства. 

 

2.11. Рекомендована література. 

1. Авакова А.Г. Биорезонансная технология в птицеводстве / А.Г. 

Авакова. – Краснодар, 2005. – 149 с. 

2. Андреев П.А. Развитие инновационных процессов в условиях 

рынка / П.А. Андреев. – М.: Колос, 1993. – 60 с. 

3. Бородин И. Нанотехнологии в сельском хозяйстве / И. Бородин // 

Агробизнес – Россия. – 2007. – №7. – С.18-20. 

4. Буяров В.С. Эффективность инновационных технологий в мясном 

птицеводстве / В.С. Буяров, ЕА. Канатников // Зоотехния. – 2007. – №4. – С.3-5. 

5. Золотин А. Перспективные технологии в молочном скотоводстве / 

А. Золотин, В. Тищенко, Е. Малышева // Главный зоотехник. – 2007. – №8. – С. 

31-36. 

6. Мамиконян М.Л. Современные аспекты развития мирового и 

отечественного рынка свинины / М.Л. Мамиконян // Материалы 

Международной конференции «Состояние и перспективы развития рынка 

животноводческой продукции России, как основного фактора выполнения 

приори-тетного национального проекта «Развитие АПК»/ Международная 

промышленная академия, 18-20 июня 2007 г. – М.: Пищепромиздат, 2007. 

2.12. Методи контролю: 

- Поточний контроль (усне опитування, тестування, перевірка 

проекту); 

- Підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 



2.1.  Шифр. ПП 3. 

2.2. Назва. Інноваційні технології переробки продукції тваринництва. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. І. 

2.6. Семестр. IІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Кравченко О.І., Ножечкіна Г.М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Знати сутність та доцільність застосування інноваційних технологічних 

процесів у виробництві молочних та м’ясних продуктів сучасного асортименту;  

технологічні схеми  виробництва, їх апаратурне оформлення й оптимальні 

технологічні режими; способи організації безвідхідних технологій, що 

передбачають комплексне перероблення сировини та вирішення екологічних 

проблем. Вміти використовувати сучасну нормативну базу молочної та м’ясної 

галузі; вибирати сучасні технологічні схеми виробництва молочних та м’ясних 

продуктів і обґрунтувати їх параметри. Застосовувати сучасні прийоми та 

методики для вирішення конкретних технологічних завдань молочної та 

м’ясної промисловості.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Асортимент і сучасні технології виробництва питних видів молока і 

кисломолочних продуктів.  Актуальні проблеми технології сметани, сиру 

кисломолочного та десертних виробів. Інновації у виробництві сирів та масла. 

Інноваційні технології переробки продуктів із вторинної сировини.  

Інноваційні добавки при виробництві м’ясних продуктів. Інноваційні 

підходи для покращення функціонально-технологічних властивостей 

м’ясопродуктів. Ферменти в сучасному виробництві м’ясних продуктів. 

Сучасні добавки для стабілізації забарвлення продукту.  Ароматизатори та 

смакові добавки при виготовленні м’ясних продуктів. Консерванти в технології 

сучасних м’ясних продуктів. Застосування біологічно активних добавок та 

нанотехнологій у виробництві м’ясних продуктів.  

2.11. Рекомендована література. 

1.Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов/ 

Л.В.Антипова.. – М.: Колос, 2004. – 571 с. 

2.Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов/ Л.Г.Винникова.  

– Київ: Інкос, 2006. – 600 с. 

3. Гудков А.В. Сыроделие: технологические, биологические и физико – 

химические аспекты. Москва. Дели принт, – 2004 г. – с. 804 

4. Голубева Л.В. Технология молочных консервов и заменителей 

цельного молока. – Уч. пособие.- Москва. ДеЛи принт, 2005.–376 с. 

5. Оноприйко А.В. Производство молочных продуктов. – Практикум. – 

Москва, 2004.-384 с. 

6. Скорченко Т.А., Поліщук Г.Є., Грек О.В., Кочубей О.В. Технологія 

незбираномолочних продуктів. – Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2005. –

264 с. 



7. Крусь Г.Н., Храмцов А.Г., Волокитина З.В., Карпычев С.В. Технология 

молока и молочных продуктов. – М.: «КолосС», 2004. – 455 с. 

8. Кунижев С.М. Новые технологии в производстве молочных продуктов. 

– Москва. ДеЛи принт, 2004. – 203 с. 

9. Тамим А. Й., Робинсон Р.К. Йогурты и аналогические кисломолочные 

продукты: научные основы и технологии.– СПб.: Профессия, 2003. –664 с. 

10. Храмцов А.Г., Василисин С.В. Справочник технолога молочного 

производства.Технология и рецептуры. Продукты из обезжиренного молока, 

пахты и молочной сыворотки.–  СПб.: ГИОРД, 2004. – 576 с. 

11. Храмцов А.Г. Технология продуктов из  молочной сыворотки.– Уч. 

пособие. - Москва. ДеЛи принт, 2004. – 587 с. 

12. Шалыгина А.М. Технология молока и молочных продуктов. – М.: 

«КолосС», 2004. – 455 с. 

13. Технологія м’яса та м’ясних продуктів/ Під ред. М.М.Клименка. – 

Київ: Вища освіта, 2006. – 640 с. 

14. Технологія продуктів забою тварин/ В.В.Власенко, І.Г. Береза, М.І. 

Машкін. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 1999. – 448 с. 

2.12. Методи контролю:  

- поточний контроль (ведення конспекту; розв’язування тестів; виконання 

завдань  самостійної роботи;  захист лабораторних робіт; написання рефератів 

за темами навчальної дисципліни).  

- підсумковий контроль – іспит 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.  Шифр. ПП 4. 

2.2. Назва. Контроль якості та безпечності продукції тваринництва. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. І. 

2.6. Семестр. I. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б. лектора. Ножечкіна Г.М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Знати основні положення вітчизняного і європейського законодавства 

щодо безпечності та якості харчових продуктів; характеристику систем 

управління якістю та безпечністю харчових продуктів; основні принципи 

системи управління якістю та безпечністю  харчових продуктів НАССР. Знати 

критерії оцінки якості та безпечності харчових продуктів; небезпечні та 

шкідливі речовин та їх вплив на організм людини; шляхи забезпечення якості 

та безпечності продукції тваринництва. Володіти основними методиками 

визначення показників якості та безпечності  продукції тваринництва. 

Проводити дегустації і органолептичну оцінку якості продукції. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Розділ 1. Концепція державної політики щодо безпечності та якості 

харчових продуктів. Контроль забруднення продуктів харчування шкідливими 

речовинами. 

Вступ. Предмет та зміст курсу. Державний контроль за якістю та 

безпечністю харчових продуктів. Радіаційне забруднення та радіаційна обробка 

продуктів харчування. Важкі метали і їх токсична дія на організм людини. 

Канцерогенні сполуки і їх вплив на організм людини.  

Розділ 2. Експертиза харчових продуктів. Ідентифікація та фальсифікація 

харчових продуктів  

Експертиза харчових продуктів. Ідентифікація та фальсифікація 

молочних продуктів. Харчові добавки, їх призначення, та вплив на якісні 

показники харчових продуктів. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 23 

грудня 1997 року № 771/97-ВР, в редакції Закону № 406-15 від 11.08.2013р. 

[Електронний ресурс]. - режим доступу  до  вид.: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр. 

2. Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 

знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 

14 січня 2000 року №1393-XIV, в редакції Закону № 1193-18 від 26.04.2014 р. 

[Електронний ресурс]. - режим доступу  до  вид.: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1393-14. 

3. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення". Закон від 24.02.1994 № 4004-XII, в редакції закону № 

1193-18 від 26.04.2014. [Електронний ресурс] . - режим доступу  до  вид.: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1393-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12


4. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1990 року № 

1023-XII, в редакції Закону № 5463-17 від 02.12.2012. [Електронний ресурс] . - 

режим доступу  до  вид.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12. 

5. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" 11 лютого 

1998 року № 113/98-ВР, в редакції Закону № 4731-17 від 10.06.2012. 

[Електронний ресурс] . - режим доступу  до  вид.: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113/98-вр.  

6. ДСТУ ISO 9000-2001 "Системи управління якістю. Основні положення 

та словник".- [Чинний від 27-06-01]. - К. : Держстандарт України, 1995. - 26 с. - 

(Національні стандарти України). 

7. ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи управління якістю. Вимоги". - [Чинний 

від 27-06-01]. - К. : Держстандарт України, 1995. - 29 с. - (Національні 

стандарти України). 

8. ДСТУ ISO 9004-2001 "Системи управління якістю. Настанови щодо 

поліпшення діяльності". -  [Чинний від 27-06-01]. - К. : Держстандарт України, 

1995. - 43 с. - (Національні стандарти України). 

2.12. Методи контролю:  

- поточний контроль (ведення конспекту; виконання завдань самостійної 

роботи; захист лабораторних робіт).  

- підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113/98-вр


2.1. Шифр. ВЗП 1. 

2.2. Назва. Біологічно-активні речовини в харчових технологіях. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. І.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора. Кузьменко Л. М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Цілеспрямовано регулювати біохімічні процеси в організмі. Впливати на 

якість продукції. Вміти контролювати технологічні процеси переробки 

продукції тваринництва. 

Застосовувати фахові знання та практичні навички з доцільності та 

обсягів використання біологічно активних речовин при виробництві продуктів 

харчування. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Харчування як основний чинник впливу на здоров'я людини. 

Функціональні продукти. Функціональні (біологічно активні) інгредієнти 

харчових продуктів. Технології одержання функціональних продуктів з 

рослинної сировини. Технології одержання функціональних продуктів з 

тваринної сировини. Технології функціональних кондитерських виробів. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Биологически активные вещества пищевых продуктов: Справочник / 

[Петрушевский В. В., Гладких В. Г., Винокурова Е. В.  и др.]. – К.: Урожай, 

1992. – 192 с. 

2. Капрельянц Л. В. Функціональні продукти / Л. В. Капрельянц, К. Г. 

Іоргачова. Одеса : Друк, 2003. – 312 с. 

3. Ластунін Ю. О. Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. 

Властивості: Навчальний посібник / Ю. О. Ластунін. – Львів: Центр Європи, 

2009. – 836 с. 

4. Пищевая химия / [Нечаев А. П., Траубенберг С. Е., Кочеткова А.А. и 

др.]; под. ред. А. П. Нечаева. – 4-е изд. испр. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2007. – 640 

с. 

5. Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв: 

Навчальний посібник / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова, Г. П. Хомич. – Київ: 

Центр навчальної літератури. – 2006. – 640 с. 

6. Сарафанова Л. А. Пищевые добавки: Энциклопедия / Л. А. Сарафанова. 

– 2-е изд. испр. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2004. – 808 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (відвідування лекцій та ведення конспекту; 

відвідування практичних занять; підготовка виступу на практичне заняття; 

виконання та захист звіту по самостійній роботі; написання контрольної 

роботи). 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр. ВЗП 2. 

2.2. Назва. Інформаційні технології в галузі. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. І.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Бейдик Н.М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Вміти систематизувати і аналізувати оброблену інформацію галузі 

тваринництва за допомогою новітніх інструментальних засобів та виробити у 

спеціалістів навики опанування новими технологіями в майбутньому. 

Використовувати інформаційні ресурси для розробки технологічної схеми 

процесу виробництва продукції тваринництва для певного господарства з 

врахуванням основ відтворення стада, кормової бази та рівня годівлі тварин, 

системи утримання і використання, також: 

- створювати бази даних; 

- корегувати бази даних на вплив економічних та технологічних факторів; 

- використовувати автоматизовані системи управління у процесі 

виробництва продукції тваринництва. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Інформаційні технології та їх значення в управлінні виробництвом 

продукції тваринництва. Бази даних та банки даних. Класифікація 

інформаційних систем. Організація позамашинної та машинної інформаційної 

бази даних. Створення банків даних за допомогою сучасної реляційної СУБД. 

Інформаційні системи нормування та планування у тваринництві. Інформаційні 

системи обліку, контролю та регулювання у сільському господарстві на 

регіональному та державному рівнях. Основні напрямки застосування 

інформаційних систем і технології в тваринництві. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для 

студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О. В. Грицунов; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с. 

2.  Тесленко Г.С. Інформаційні системи і технології в аграрному 

менеджменті: Навч. посібник./ Г.С. Тесленко –К.: КНЕУ, 2002. – 180с. 

3. Інформаційні системи в тваринництві: навчальний посібник/ С.М. 

Куцак, Н.Л. Пелих, В.І. Кравченко та ін. – Херсон, «Айлант» - 2004. – 256с 

4. Войтюшенко, Н.М. Інформатика і комп'ютерна техніка : Навч. посібник 

/ Н.М. Войтюшенко, А.I. Остапець. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 568 с.  

5.  Симоноич С.В. Информатика: Базовый курс / С.В. Симоноич-СПб: 

Питер. 2004. - 640с. 

2.12. Методи контролю: 

Результати навчальної діяльності здобувачів вищої освіти оцінюються за 

100-бальною шкалою. 

− поточний контроль (відвідування лекцій, лабораторних занять, поточне 



опитування під час виконання лабораторних робіт у вигляді міні тестів та 

захист виконання завдань лабораторних робіт). 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Шифр. ВЗП 4. 

2.2. Назва. Охорона праці в галузі та цивільний захист.   

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. І. 

2.6. Семестр. І 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б лектора. Лапенко Т.Г. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Здійснювати  управління охороною праці у межах своєї компетенції; 

реалізовувати базові принципи і методи створення безпечних технологій, 

обладнання; приймати участь у розробці та впровадженні заходів щодо 

усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань та ліквідації 

наслідків аварій на виробництві; впроваджувати організаційні і технічні заходи 

з метою поліпшення стану виробничого середовища та безпеки праці; 

забезпечувати навчання працівників об’єкта господарювання з питань 

цивільного захисту; оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах 

загрози і виникнення надзвичайних ситуацій за встановленими критеріями та 

показниками; практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.  

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  
Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні законодавчі та 

нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Система управління 

охороною праці в організації. Актуальні проблеми охорони праці в наукових 

дослідженнях. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. Травматизм 

та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків. 

Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. Моніторинг 

небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Планування заходів з 

питань цивільного захисту. Методи розрахунку зон ураження від техногенних 

вибухів і пожеж та проти вибуховий і протипожежний захист об’єктів 

господарювання. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в 

зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Оцінка інженерної 

обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій. 

Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. 

Спеціальна функція у сфері цивільного захисту. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Жидецький В. П. Основи охорони праці: підручник / В.П.Жидецький. – 

Львів : Українська академія друкарства, 2006. – 335 с. 

2. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі: навч.посібник / 

В. М. Ярошевська, В. Й. Чабан. – К. : «ВД Професіонал», 2004. – 288 с. 

3. Федоров М.І. Охорона праці в галузі / М.І. Федоров, О.У. Дрожчана. –

Полтава: РВВ ПДАА, 2014. – 240 с. 

4. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI. 



5. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. В 8т. Т.1. 

Техногенна та природна небезпека: методичний посібник / За загальною 

редакцією В.В. Могильниченка. – К.: КІМ, 2007. – 636 с. 

6. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. В. 8т. Т. 3. 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту та містобудування: методичний 

посібник / За загальною редакцією В.В. Могильниченка. – К.: КІМ, 2008. – 152 

с. 

7. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. В 8т. Т. 4. 

Евакуація населення в надзвичайних ситуаціях: методичний посібник /За 

загальною редакцією В.В. Могильниченка. – К.: КІМ, 2008. – 288 с. 

8. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. В. 8т.Т. 5. 

Небезпечні хімічні речовини та заходи захисту від них: методичний посібник / 

За загальною редакцією В.В. Могильниченка. – К.: КІМ, 2010. – 442 с. 

9. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. В 8т. Т.6. 

Захисні споруди цивільного захисту: методичний посібник / За загальною 

редакцією В.В. Могильниченка. – К.: КІМ, 2010. – 560 с.  

10. Бикова О.В. Основи цивільного захисту: навч. посібник /О.В.Бикова, 

О.Ч. Болієв, Д.М. Деревинський [та ін.]. – К., Інститут державного управління 

у сфері цивільного захисту, 2008. – 223 с. 

11. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту: навч. посібник / 

В.О.Васійчук, В.Є.Гончарук, С.І.Качан, С.М.Мохняк . – Львів,  2010. –384 с. 

12. Осипенко С.І. Організація функціонального навчання у сфері 

цивільного захисту: навчальний посібник / С.І.Осипенко, А.В.Іванов. – К.: 

Центр учбової літератури, 2008. – 286 с.  

13. Русаловський А.В. Цивільний захист: навч. посібн./ 

А.В.Русаловський, В.Н.Вендичанський. – К.: АМУ, 2008, – 250 с.  

14. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник / 

М.І.Стеблюк.– К.: Знання-Прес, 2007.– 487 с. 

15. Сусло С.Т. Цивільний захист: навч. посібник / С.Т.Сусло,  

В.М.Заплатинський, Г.М.Харамда. – К.: Арістей, 2007.– 386 с. 

2.12. Методи контролю: 
− поточний контроль - (ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; виконання домашніх завдань); 

− підсумковий контроль – іспит 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Шифр. ВЗП 6. 

2.2. Назва. Психологія трудових відносин у колективі та управління 

персоналом. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. І.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектор. Подлєсна Г.В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Сформувати у студентів професійно-психологічні знання і вміння, 

особливості поведінки особистості в різноманітних виробничих ситуаціях, 

культури управління, здатності аналізувати, об’єктивно оцінювати соціально-

психологічні явища та процеси, оволодіння методикою психологічного аналізу 

виховної дії, набуття організаторських навичок. 

Засвоїти теоретичні та практико-організаційні основи економічної 

психології та психології праці, методики діагностування конфліктності 

аграрних підприємств.  

Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження соціально-психологічних явищ і процесів на 

підприємстві та особистості керівника загалом.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Предмет психології трудових відносин у колективі. Психологічні вимоги 

до менеджера. Психологічний феномен керівництва. Психологічні аспекти добору 

кадрів, поділу та кооперації праці. Підвищення ефективності праці індивіда через 

стимулювання і формування сталих мотивів. Психологія ділового спілкування. 

Конфліктологія. Активізація діяльності персоналу. Психологічний імідж 

організації. Психологічна служба організації. 

2.11. Рекомендована література. 
1. ВинославськаО.В..Психологія: підруч. [для студ. вищ. тех. навч. закл.] / 

О.В. Винославська, – К.:Інкос.–2005.–352 с. 

2. ЛозницяВ.С.Психологія і педагогіка. Основні положення: підруч. [для 

студ. вищ. навч. закл.] / Лозниця В.С. – К.:ЕксОб.–2000.–301 с. 

3. М'ясоїд П.А. Загальна психологія / М'ясоїд П.А. – К.:Вища школа.–2001.–

487 с. 

4. СемиченкоВ.А.Психология общения. Модульный курс: підруч. [для студ. 

вищ. навч. закл.] /  Семиченко В.А. – К.:Магыстр-S.–1998. -150 с. 

5. Скібіцька Л.І. Конфліктологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

Скібіцька Л.І. – К.:ЦУЛ.–2007.-384 с. 

6. Трофімова Ю.Л. Психологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]  /  

Ю.Л.Трофімов – К.:Либідь.–1999.–557 с. 

7. Цимбалюк І.М. Загальнапсихологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

Цимбалюк І.М. –  К.:Професіонал.–2006.–304 с. 

8. Шейнов В.П.Искуство убеждать / Шейнов В.П – М.:Приор.–1998. - 304 с. 

 



2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (відвідування лекцій та практичних занять, ведення 

конспекту,розв’язування тестів,написання рефератів за темами навчальної 

дисципліни;виконання завдань самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Шифр. ЗП 1. 

2.2. Назва. Аграрна політика та біоекономіка. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. ІІ.  

2.6. Семестр. ІІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора. Самойлик Ю.В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Знання загальних основ аграрної політики;т тенденцій розвитку 

інфраструктури аграрного ринку; основних підходів до оцінки рівня державної 

підтримки аграрного сектору та регулювання світової агропродовольчої 

системи в рамках СОТ; сутності науки “біоекономіка”, її видів та значення; 

рівня ефективності виробництва і переробки продукції тваринництва та шляхів 

її підвищення на основі використання біотехнологій; значення кормової бази 

для розвитку тваринництва та підвищення її ефективності на основі 

використання біотехнологій; рівня попиту та пропозиції сільськогосподарської 

продукції; цінової ситуацію на аграрних ринках. 

Вміння з використанням сучасних методик з позицій системного підходу 

проводити комплексний аналіз діяльності підприємств і організацій АПК; 

формувати систему показників, що характеризують ефективність діяльності 

підприємства АПК; використовувати методи оптимізації та прогнозування при 

обґрунтовуванні дій для розв’язання економічних проблем виживання, 

функціонування та розвитку підприємства АПК;планувати систему заходів по 

забезпеченню необхідної якості продукції галузей АПК; провадити 

багатоваріантні розрахунки цін продукцію галузях АПК, формувати цінову 

політику; використовувати методи оптимізації та прогнозування при 

обґрунтуванні програм виробництва і обсягів діяльності на підприємстві АПК; 

на основі сучасних методик визначати ефективність використання ресурсів на 

підприємствах і в організаціях АПК і, обґрунтовувати шляхи їх заощадження; 

аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації продукції галузей АПК 

на різні періоди; підтримувати раціональну структуру і збалансованість 

поєднання усіх ресурсів підприємства АПК . 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Загальні основи аграрної політики. Сутність аграрного ринку та його 

інфраструктури. Державне регулювання аграрного сектору економіки. Сталий 

розвиток аграрного сектору економіки. Пріоритети аграрної політики. 

Організаційно-економічні складові аграрної політики. Розвиток аграрного 

сектора України в умовах глобалізації світових ринків. Сутність біоекономіки, 

її роль в розвитку сільськогогосподарства. Економіка виробництва продукції 

тваринництва та кормів на основі використання біотехнологій. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи 

розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 5) / За ред. П.Т. Саблука 

та ін. – Київ: ІАЕ УААН, 2002. – 647 с. 



2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. – К.: ІЗМН, 1996. – 510 

с. 

3. Андрійчук В. Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. 

– 355 с. 

4. Бойчик І. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / ІринаБойчик. – К. 

:Атіка, 2002. – 480 с. 

5. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. – 488 с. 

6. Господарський кодекс України №436-ІV від 16.01.2003 : із змінами, 

внесеними згідноіз Законами України // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18, № 19–20, № 21–22, ст. 144. 

7. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. 

Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : 

ЦУЛ, 2012. – 304 с. 

8. Економіка підприємств : підруч. / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. 

Павленчик, А. О. Павленчик. – К. :Знання, 2010. – 463 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту; експрес опитування; тестування; 

захист лабораторних робіт; виконання індивідуальних завдань). 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Шифр. ПП. 7 

2.2. Назва. Технологія виробництва кормосумішей і кормодобавок. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. ІІ.  

2.6. Семестр. ІІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Поліщук А.А., Коробка А.В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Застосовувати профільні знання у виробничих умовах для підвищення 

рентабельності виробництва продукції тваринництва. 

Вміти проводити оцінку поживної цінності і фізичних властивостей 

кормових засобів і комбікормів та визначати якість комбікормів і придатність їх 

до використання; 

Використовувати методи визначення металомагнітних домішок та 

засміченості комбікормів; 

Застосовувати фізичні і мікологічні дослідження комбікормів та кормових 

добавок. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Роль комбікормів у сучасному тваринництві та оцінка їх фізичних 

властивостей. Характеристика комбікормової продукції та методи аналізу 

механічної безпеки комбікормів і кормових добавок. Характеристика сировини 

для виробництва комбікормів і методи аналізу хімічного складу та ураження 

корму токсичними грибами. Технологічні процеси комбікормових виробництв 

та контроль якості і технологічного процесу виробництва комбікормів і 

преміксів. Наукові основи технології виробництва та методи аналізу фізичних 

властивостей преміксів. Технологія зберігання сировини для виробництва 

комбікормової продукції. Управління та безпечна експлуатація комбікормових 

заводів 

2.11. Рекомендована література. 
1. Букалова Н.В. Ветеринарно-санітарна експертиза кормів, кормових 

добавок та сировини для їх виробництва: навч.посіб./ Н.В. Букалова, Н.М. 

Богатко, О.А. Хіцька.-К.: Аграрна освіта, 2010. – 461 с. 

2. Єгоров Б.В. Технологія виробництва комбікормів / Б.В. Єгоров. – Одеса: 

Друкарський дім, 2011. – 448 с. 

3. Єгоров Б.В. Технологія виробництва преміксів: навч. посіб. / Б.В. 

Єгоров, О.І. Шаповаленко, А.В. Макаринська. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. – 288 с. 

4. Шаршунов В.А. Состояние и тенденции применения новых 

ресурсосберегающих технологий при производстве комбикормов: монография / 

В.А. Шаршунов, А.В. Червяков, С.В. Курзенков. – М.: Девятка Плюс, 2004. – 

136 с. 

2.12. Методи контролю: 
− поточний контроль (відвідування лекцій та лабораторних занять; 

виконання лабораторних робіт та їх захист; самостійна робота; ведення 



робочого зошиту; експрес-доповіді; виконання контрольної роботи). 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Шифр. ВЗП 3. 

2. 2. Назва. Організація аграрного бізнесу. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. ІІ.  

2.6. Семестр. ІІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Яснолоб І. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Знати особливості організаційно-економічних відносин підприємств та 

застосовувати теоретичні знання для виконання комплексних економічних 

розрахунків для ефективного здійснення господарської діяльності 

підприємства. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Основи підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств у 

ринкових умовах господарювання. Організаційні форми підприємництва в 

аграрній сфері. Підприємництво на базі державної і приватної власності. 

Організація малого аграрного бізнесу. Організація спільних підприємств та їх 

діяльність. Прогнозування ринкового середовища та вибір підприємницької 

діяльності. Бізнес-планування у підприємстві. Фінансова діяльність 

підприємств та кредитна і податкова системи в сфері  аграрного бізнесу. 

Економічна ефективність діяльності підприємницьких структур з виробництва 

продукції тваринництва. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Підприємницька діяльність та агробізнес: [підручник] / [М.М. Ільчук, 

Т.Д. Іщенко, П.О. Лайко та ін.]; за ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. – К.: Вища 

школа, 2006. – 543 с. 

2. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: [навч. посібник] / 

[М.М. Ільчук, Т.Д. Іщенко, В.К. Збарський та ін.]; за ред. М.М. Ільчука. – К.: 

Вища школа, 2002. – 398 с. 

3. Варналій З.С. Основи підприємництва: [навч. посібник] / З.С. 

Варналій. – [3 вид., випр. і доп.]. – К.: Знання-Прес, 2006. – 352 с. 

4. Виноградська А.М. Основи підприємництва: [навч. посібник для студ. 

екон. спец. вищих навч. закл.] / А. М. Виноградська. – [2-ге вид., переробл. і 

доп.]. – К.: Кондор, 2008. – 544 с. 

5. Губені Ю.Е. Основи підприємництва та агробізнесу: [навч. посібник] / 

Ю.Е. Губені. – Львів: Українські технології, 2002. – 256 с. 

2.12. Методи контролю:  
− поточний контроль (контроль виконання практичних завдань; 

тестування; контроль виконання завдань з самостійної роботи). 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 



2.1. Шифр. ВЗП 5. 

2.2. Назва. Патентознавcтво.   

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. ІІ. 

2.6. Семестр. ІІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Прасолов Є.Я. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Оперувати поняттями і категоріями права в галузі патентної інформації, 

тлумачити і правильно застосовувати законодавство України в сфері охорони 

прав на об’єкти промислової власності, включаючи міжнародні угоди. Знати 

патентно-інформаційні органи та ресурси, особливості інформації про об’єкти 

промислової власності, що охороняються в Україні. Основні положення 

державних стандартів в галузі промислової власності, орієнтуватися у 

пошукових масивах та здійснювати різні види патентно-інформаційного 

пошуку та застосовувати для цих цілей нові інформаційні технології. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  
Загальні поняття про патентно-інформаційну діяльність. Законодавча та 

нормативна база патентно-інформаційної діяльності. Патентно-інформаційні 

органи, Патентно-інформаційні ресурси. Системи кваліфікації Патентно-

інформаційної діяльності. Документування етапів правової охорони об’єктів 

промислової власності. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Дахно 1.1. Право інтелектуальної власності / І.І. Дахно. -К.: Цул, 2006. -

278с. 

2. Вачевський М.В. Інтелектуальна власність. Теорія і практика 

інноваційної 

діяльності / М.В. Вачевський. К.: Професіонал, 2006. - 448 с. 

3. Прасолов Є.Я. Інтелектуальна власність в питаннях і відповідях / Є.Я. 

Прасолов, С.А. Браженко. - Полтава: РВВ ПДАА. - 224 с. 

4. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство і авторське право / Ю.М. Кузнєцов. - 

К.: Кондор. -428 с. 

5. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності / І.О. Мікульонок. - 

К.: Політехнік. - 229с. 

6.  Підоприга О.А. Право інтелектуальної власності / О.А. Підоприга. 

К.: Юрінком Інтер. - 334с. 

7. Сусліков Л.М. Патентознаво / Л.М. Сусліков. К.: ЦУЛ. -151с .  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль - (ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; виконання домашніх завдань); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 


