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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни «Виробничий менеджмент в рибництві» - набуття знань, навичок і вмінь 
здобувачами вищої освіти з управління підприємницькою діяльністю, використання механізмів 
менеджменту в організаційних процесах і технологіях, що виконуються на підприємстві задля 
досягнення його стратегічної цілі, прийняття ефективних управлінських рішень. 
 

Основним завданням є: розуміння технологій виробничого менеджменту; орієнтація у 
процесах організаційної взаємодії, що зумовлюють перетворення ресурсів; формування 
компетентностей із впровадження технології координації розвитку виробничих систем; розвиток 
креативного мислення при прийнятті управлінських рішень, що сприяє підвищенню ефективності 
виробничого бізнесу.  

Дисципліна «Виробничий менеджмент в рибництві» є обов’язковим компонентом, що 
входить до циклу професійної підготовки фахівців зі спеціальності» 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура», що забезпечує формування цілісних знань щодо прийняття обгрунтованих 
управлінських рішень в процесі організації підприємницької діяльності у рибницьких 
господарствах.  

 
2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма  

Кількість кредитів – 4,0 
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 
продовольство» 

 

Модулів - 1 

Спеціальність 
207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Рік підготовки 

Змістовних модулів - 3 2-й Змістовних 
модулів - 3 

Індивідуальне завдання 
(алгоритм і програма) Семестр 

Загальна кількість годин – 
120 

3-й 
Загальна 
кількість 

годин – 120 
Лекції  

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійна робота 
студента – 7 

Освітній ступінь: бакалавр 

22 

Тижневих 
годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 
3 
самостійна 
робота 
студента – 7 

Практичні 
  

Лабораторні 
26  
Самостійна робота 
72  

Вид контролю 
екзамен  



3. Передумови для вивчення дисципліни 
Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Виробничий менеджмент в рибництві» є 

опанування таких навчальних дисциплін освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура»: 
Інформаційні технології в рибництві 
Моделювання технологічних процесів в аквакультурі 
Біопродуктивність водних екосистем 
Інтенсивні технології в рибництві 
Економіка рибогосподарської галузі 

 
4. Результати навчання за дисципліною 

Відповідно до освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура», вивчення навчальної 
дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних 
результатів навчання (ПР) 

Шифр Результат навчання 
РН04. Приймати ефективні рішення, брати відповідальність та працювати в 

критичних умовах під час  виконання виробничих, технологічних та 
наукових задач водних біоресурсів та аквакультури, аналізувати та 
інтегрувати  альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки. 

РН07. Розробляти, впроваджувати та застосовувати ефективні технологічні 
процеси виробництв продукції аквакультури, забезпечувати її якість. 

РН08. Оцінювати та забезпечувати ефективність виробництва у сфері водних 
біоресурсів та аквакультури з урахуванням правових, економічних та 
етичних обмежень. 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності Програмні результати навчання 

ПР04 ПР07 ПР08 
ЗК04 +   
СК09 +   
СК11 + + + 

 
Загальні: 
ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні: 
СК09. Здатність організовувати підприємницьку діяльність та забезпечувати економічну 

ефективність у рибницьких господарствах. 
СК011. Здатність проектувати технологічні карти та управляти виробничими процесами, 

що є складними та потребують нових стратегічних підходів у сфері водних біоресурсів та 
аквакультури. 

 
6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Вид заняття Максимальна кількість 
балів за одиницю 

Модуль 1 

Кількість одиниць Максимальна кількість 
балів 

Лекції  - - - 
Практичні заняття    

Лабораторні роботи 2 13 26 
Семінарські заняття - - - 
Самостійна робота 19 1 19 

Модульна контрольна 5 3 15 



робота* 
Індивідуальні завдання - - - 
Разом: - 60  

*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20% від 
максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 
накопичувальною системою (60 балів). 

 
Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модуль 

Шифр результату Вид заняття 
Мінімальна кількість 

балів (репродуктивний 
рівень)** 

Максимальна кількість 
балів (творчий рівень) 

  36  
ПР04 Пр2, Пр3, Пр1 3,6 26 
ПР07 Пр13, Мк1, Мк2, Мк3,  15,6 19 
ПР08 Пр4-Пр12 16,8 15 

Разом: 36 60 
 

**Мінімальний порогів рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 
передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 
вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 
теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних завдань 
дисципліни. Виконання практичних/контрольних/індивідуальних завдань, курсового 
проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння 
роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. мінімальна кількість балів, набраних студентом 
складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 
7. Засоби оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування. 
Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка 
розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові завдання мають 
теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань 
фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 
компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних 
за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 
змістовного модуля впродовж семестру, в сумі не досягала 36 балів. Студента слід вважати 
атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 
дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 
дорівнює 24. максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40.  

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 
округлені до цілого числа. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену 
та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

 



8. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Тенденції становлення і розвитку виробничого менеджменту. 
Тема 1. (Т1). Виробничий менеджмент як різновид функціонального менеджменту 
Тема 2. (Т2). Виробнича система організації 
Тема 3. (Т3). Виробнича діяльність: ресурси, процеси та результати 
Змістовний модуль 2. Операційне управління виробничою системою 
рибогосподарського підприємства. 
Тема 4. (Т4). Операційна стратегія та проєктування виробничої системи 
Тема 5. (Т5). Управління виробничою системою 
Тема 6. (Т6). Інфраструктурне забезпечення управління виробничою системою 
Тема 7. (Т7). Управління результативністю виробничої діяльності 
Змістовний модуль 3. Актуальні тренди розвитку виробничого менеджменту. 
Тема 8. (Т8). Управління процесами і продуктами 
Тема 9. (Т9). Діджитал-технології в управлінні виробничою системою 
Тема 10. (Т10). Інтелектуалізація виробничого менеджменту 
 

9. Теми лекцій 
Ошибка! Ошибка связи. 
 

10. Теми практичних занять 
 

№ з/п 
  

Тема 
  
  

Назва теми 
  

Кількість годин 
денна 
форма  

заочна 
форма 

  
МОДУЛЬ 1. Виробничий менеджмент в рибництві 

Змістовний модуль 1. Тенденції становлення і 
розвитку виробничого менеджменту 

  

1. Т2 Виробничий менеджмент як різновид функціонального 
менеджменту 

2   

2. Т2 Виробнича система організації 2   
3. Т2 Виробнича діяльність: ресурси, процеси та результати 2   
4. Т3 Операційна стратегія та проєктування виробничої 

системи 
2   

  Змістовний модуль 2. Операційне управління 
виробничою системою рибогосподарського 
підприємства 

  

5. Т4 Управління виробничою системою 2   
6. Т7 Інфраструктурне забезпечення управління виробничою 

системою 
2   

7 Т8 Управління ефективністю виробничої діяльності 2   
  Змістовний модуль 3. Актуальні тренди розвитку 

виробничого менеджмент 
  

8. Т8 Управління процесами і продуктами 2   
9 Т5 Управління виробгичими процесами 

рибогосподарських підприємств 
2   

10. Т6 Управління якістю операцій 2   
11. Т7 Управління результативністю виробничої діяльності 2   
12. Т7 Діджитал-технології в управлінні виробничою 

системою 
2   

13. Т9 Інтелектуалізація виробничого менеджменту 2   
Разом:     26   



 
11. Самостійна робота 

№ з/п 
  

Тема 
  

Назва теми 
  

Кількість годин 
денна 
форма 

 

заочна 
форма 

 
МОДУЛЬ 1. Виробничий менеджмент в рибництві 

Змістовний модуль 1. Тенденції становлення і розвитку 
виробничого менеджменту 

  

1 Т1 Виробничий менеджмент як різновид функціонального 
менеджменту 

6  

2 Т2 Виробнича система організації 8  
3 Т3 Виробнича діяльність: ресурси, процеси та результати 8  
    Змістовний модуль 2. Операційне управління виробничою 

системою рибогосподарського підприємства 
  

4 Т4 Операційна стратегія та проєктування виробничої системи 8  
5 Т5 Управління виробничою системою 8  
6 Т6 Інфраструктурне забезпечення управління виробничою 

системою 
8  

7. Т7 Управління результативністю виробничої діяльності 8  
    Змістовний модуль 3. Актуальні тренди розвитку 

виробничого менеджмент 
 
 

 

8. Т8 Управління процесами і продуктами 6  
9. Т9 Діджитал-технології в управлінні виробничою системою 6  
10. Т10 Інтелектуалізація виробничого менеджменту 6  
Всього:     72  
 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у лабораторіях та 
виробництві.   

13. Рекомендовані джерела інформації 
Основна: 

 
1. Бутко М.П., Задорожна С.М., Іванова Н.В. Виробничий менеджмент. Підручник – Київ: 

Центр учбової літератури, 2015. – 424 с 
2. Швець  Ф.Д.  Організація,  планування  та  виробничий менеджмент. Навч. посіб. – Рівне : 

НУВГП, 2012. – 300 с.  
3. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва. Підручник – К. : Знання, 2009. – 582 

с.  
4. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний  

посібник. – К. Центр  навчальної літератури, 2006. – 488 с. 12 
5. Семенов  Г.А., Станчевський В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., Гребінець К.М. 

Організація і планування на підприємстві: Навч. посіб. К. : Центр навчальної літератури, 
2006. – 528 с.  



6. Петрович Й.М.,  Захарчин Г.М. Організація  виробництва: Підручник – Львів : «Магнолія 
плюс», 2006. – 400 с.  

7. Швець  Ф.Д.  Організація,  планування  та  виробничий  менеджмент. Навч. посіб. – Рівне : 
НУВГП, 2012. – 300 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu. 
ua/id/eprint/2321. 

 
Допоміжна 

1. Тарасюк  Г.М.,  Шваб  Л.І.  Планування  діяльності  підприємства: навч. посіб. 2-е вид. – К. 
: Каравела, 2005. – 312 с.   

2. Плоткін  Я.Д.,  Пащенко  І.Н.  Виробничий  менеджмент: Навчальний посібник; Збірник 
вправ. – Львів : державний університет “Львівська політехніка”, 1999. – 258с.  

3. Ричард Б. Чейз, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобс, Производственный и 
операционный менеджмент, 2001. – 2067 с. 

 
 

Інформаційні ресурси: 
1. Наукова бібліотека Поліського національного університету http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ 
2. Навчально-інформаційний портал Поліського університету http://moodle.znau.edu.ua/ 
3. Джерела Інтернет. 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://moodle.znau.edu.ua/
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