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Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Організація та економіка ветеринарної справи 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи 

Контактні дані 

розробників, які 

залучені до 

викладання 

Викладач: Олег КРУЧИНЕНКО, доктор вет. наук, 

доцент  

Контакти: ауд. 69. (паразитологія та інвазійні 

хвороби) 

e-mail: parazitologia@pdaa.edu.ua 

URL: https://www.pdaa.edu.ua/people/kruchynenko-oleg-

viktorovych 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 

Попередні умови 

для вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Базові знання з Історія ветеринарної медицини, 

Правознавство, Українська мова, Ветеринарна 

фармакологія, Ветеринарні технології профілактики 

паразитарних хвороб тварин, Ветеринарно-санітарна 

експертиза, Клінічна діагностика хвороб тварин, 

Епізоотологія та інфекційні хвороби. 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета навчальної дисципліни. Кінцевою метою вивчення курсу 

організації і економіки ветеринарної справи є засвоєння знань “Закону 

України про ветеринарну медицину”, плануванню, організації і економіці 

ветеринарних заходів, ветеринарного контролю та нагляду в різних сферах 

тваринництва, при перевезенні, експорті та імпорті тварин, продуктів і 

сировини тваринного походження, ветеринарного обліку та звітності, 

діловодству. 

Завдання навчальної дисципліни. При вивченні курсу організації і 

економіки ветеринарної справи здобувачі повинні набути уміння: 

- користуватись “Законом України про ветеринарну медицину” та Законом 

України «Про якість та  безпеку харчових продуктів та продовольчої 

сировини»;  

- правильно заповнювати ветеринарні документи з дотриманням всіх вимог 

(акти, ветеринарні довідки, свідоцтва, звіти, журнали і т.д.); 

- скласти план заходів по профілактиці, ліквідації хвороб заразної та 

незаразної етіології; 

- проводити державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за 

якістю та безпекою продукції тваринного, а на ринках і рослинного 

походження, переміщенням, у тому числі при експорті, імпорті, об’єктів 

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; 
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- додержуватися ветеринарно-санітарних вимог, встановлених 

законодавством; 

- проводити ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного, а на 

ринках і рослинного харчових продуктів, а також готових кормів і 

тваринного походження та кормових добавок; 

- володіти економічними методами розрахунків при загибелі, вимушеному 

забої та інших видах фактичних збитків та вміти визначити економічний 

ефект та ефективність на 1 грн. витрат проведених заходів; 

володіти інформацією про нормативно-правові акти та де їх можна 

знайти з питань ветеринарної медицини (інструкції, накази, настанови, 

Положення і т. п.). 

Компетентності: 

Загальні: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, 

оброблення інформації з різних джерел; 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професії;  

Фахові:  

- Здатність планувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування 

тварин, хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби; 

- Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист 

населення від хвороб, спільних для тварин і людей; 

- Здатність організовувати, здійснювати і контролювати справочинство та 

документообіг під час професійної діяльності. 

 

Програмні результати навчання:  

ПРН 11. Готувати і формувати облікову звітність під час планування, 

організації та здійснення фахової діяльності; 

ПРН 15. Рекомендувати до застосування карантинні та оздоровчі заходи, 

методи терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб різної 

етіології, фармацевтичні препарати різного спектра та механізму дії; 

1. ПРН 16. Узагальнювати показники економічного розвитку та відомості 

щодо ефективності роботи ветеринарних фахівців різного підпорядкування.  

 Методи навчання: словесні методи: лекція,  розповідь-пояснення;  

інструктаж; наочні методи: демонстрування, спостереження; практичні 

методи: практичні роботи; робота з навчально-методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; комп’ютерні і мультимедійні 

методи:  використання мультимедійних презентацій;  

дистанційне навчання*. 

4. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ в предмет “ОЕВС”. Особливості ветеринарної 

медицини України і об’єкти діяльності її фахівців. В даній темі 

розглядаються питання: вступ в предмет поняття про ветеринарну медицину, 

організацію й економіку ветеринарної справи, об’єктів діяльності фахівців 



ветеринарної медицини. Тема розкриває особливості організації ветеринарної 

медицини України. 

Тема 2. Законодавство і Закон України про ветеринарну медицину. 

Тема розкриває питання: поняття про Законодавство і Закон України про 

ветеринарну медицину; побудова Закону України про ветеринарну медицину 

і його значення; визначення основних термінів і понять Закону України про 

ветеринарну медицину; основні завдання ветеринарної медицини України; 

поняття про ветеринарну практику, підвищення кваліфікації, перепідготовку 

і атестацію лікарів ветеринарної медицини; соціальний і правовий захист 

фахівців ветеринарної медицини України; заохочення фахівців ветеринарної 

медицини. 

Тема 3. Система державної ветеринарної медицини, органи 

управління ВМ України і їх компетенція. В даній темі розкриті питання 

про систему державної ветеринарної медицини, органи управління ВМ 

України та їх компетенція. 

Тема 4. Встановлення і зняття карантину та карантинних 

обмежень. Дана тема включає наступні питання: роль органів і фахівців ВМ 

в ліквідації заразних хвороб; критерії для встановлення карантину і 

карантинних обмежень; поняття про карантин тварин,  порядок його 

встановлення; підстава і терміни встановлення карантину; комплекс заходів 

тих, що проводяться в карантинній зоні і неблагополучному пункті; зняття 

карантину; встановлення і зняття карантинних обмежень; гарантії прав 

юридичних і фізичних осіб. 

Тема 5. Організація ветеринарних заходів. В даній темі розкриті 

питання про поняття про ветеринарні заходи їх особливість і класифікація; 

критерії оцінки ефективності ветеринарних заходів, що проводяться; 

організація проведення загальних профілактичних ветеринарних заходів в 

тваринництві проти заразних хвороб; ветеринарна просвітня робота. 

Тема 6. Планування ветеринарних заходів. Тема розкриває питання: 

значення науково-обгрунтованого планування ветеринарних заходів; об'єкти 

планування; принципи планування ветеринарних заходів; основні види 

плануванняі види планування ветеринарних заходів; вимоги до планів 

ветеринарних заходів; використання даних ветеринарної статистики при 

плануванніветеринарних заходів; план профілактичних протиепізоотичних 

заходів. 

Тема 7. Первинний ветеринарний облік і звітність. Тема розкриває 

питання: поняття про первинний ветеринарний облік та звітність, ким 

заповнюється, в які строки подається. 

Тема 8. Основи біостатистики. Поняття про спеціальні програми для 

статистики; види статистичних даних та типи статистичного аналізу даних, 

описова статистика, критерії відмінності. 

Тема 9. Порядок формування тарифів на ветеринарні послуги, що 

надаються державними установами ветеринарної медицини. Питання: 

порядок формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються 



державними установами ветеринарної медицини, ветеринарні послуги на які 

формуються тарифи. 

Тема 10. Фінансування державної служби ветеринарної медицини. 

У даній темі розглядаються питання щодо фінансування державної служби 

ветеринарної медини. 

Тема 11. Організація ветеринарної освіти в Україні. Міжнародні 

ветеринарні організації. Організація ветеринарної служби в зарубіжних 

країнах. В даній темі висвітлено питання щодо ветеринарної освіти в 

Україні. Тема розкриває питання щодо Всесвітніх ветеринарних конгресів й 

їх робочий орган Всесвітня ветеринарна асоціація; Міжнародна епізоотична 

служба і її робочий орган – Міжнародне епізоотичне бюро. У даній темі 

висвітлені питання щодо організації ветеринарної служби в зарубіжних 

країнах.  

 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин – 135 год.  

Кількість кредитів – 4,5.  

Форма семестрового контролю – екзамен.  

 Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни:  



Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

Назва теми 

Види навчальної роботи ЗВО 

Опитування 

лекцій 

Виконання 

практ. 

завдань  

Виконання 
сам. 

роботи 

(опитування) 

Розв’язування 

тестів 
Екзамен 

Разом 
 

Тема 1. Вступ в предмет 
“ОЕВС”. Особливості 
ветеринарної медицини України 
і об’єкти діяльності її фахівців. 

1 2 2 - -  

Тема 2. Законодавство і Закон 
України про ветеринарну 
медицину. 1 2 2 - -  

Тема 3. Система державної 
ветеринарної медицини, органи 
управління ВМ України і їх 
компетенція. 

2 4 2 - -  

Тема 4. Встановлення і зняття 
карантину та карантинних 
обмежень. 

1 4 2 - -  

Тема 5. Організація 
ветеринарних заходів. 1 4 2 7 -  

Тема 6. Планування 
ветеринарних заходів. 1 8 2 - -  

Тема 7. Первинний 
ветеринарний облік і звітність. 1 4 2 - -  

Тема 8. Основи біостатистики. 
2 4 2 - -  

Тема 9. Порядок формування 
тарифів на ветеринарні 
послуги, що надаються 
державними установами 
ветеринарної медицини. 

1 2 - - -  

Тема 10. Фінансування 
державної служби ветеринарної 
медицини. 

1 2 - - -  

Тема 11. Організація 
ветеринарної освіти в Україні. 
Міжнародні ветеринарні 
організації. Організація 
ветеринарної служби в 
зарубіжних країнах. 

1 - 4 8 -  

Екзамен 
- - - - 

20 20 

Разом 13 36 16 15 20 100 

 



Форми, шкала та критерії оцінювання результатів навчання при проведенні 

поточного та підсумкового контролю успішності здобувачів вищої освіти 

Форми 

оцінювання 

Здатність здобувача 

Опитування 

лекцій 

Нараховується 7 балів, що відповідає достатньому рівню, за умови 

опанування ЗВО мінімальних програмних результатів навчання 

Нараховується 13 балів, що відповідає максиму (ЗВО опанував та 

показав повний обсяг програмних результатів навчання). 

Виконання 

завдань 

практичного 

завдання 

Нараховується 22 балів, що відповідає достатньому рівню, за умови 

опанування та узагальнення ЗВО мінімального виконання завдань 

роботи, що частково забезпечують програмні результати навчання. 

Нараховується 36 балів, що відповідає максиму (ЗВО узагальнив та 

обґрунтував повний обсяг навичок, опанував завдання практичних 

робіт, які забезпечують передбачені програмні результати навчання). 

Виконання 

самостійної 

роботи 

Нараховується 10 балів, що відповідає достатньому рівню, за умови, 

що ЗВО опанував тему самостійної роботи, які частково забезпечують 

програмні результати навчання. 

Нараховується 16 балів, що відповідає максиму (опанував тему 

самостійної роботи й показав ґрунтовні відповіді, які забезпечують 

програмні результати навчання). 

Тести  

Нараховується 9 балів, що відповідає достатньому рівню, за умови, що 

ЗВО опанував теоретичний матеріал і відтворив його значну частину 

за програмними результатами навчання. 

 Нараховується 15 балів, що відповідає максиму (ЗВО узагальнив 

отримані знання та ґрунтовно засвоїв матеріал за програмними 

результатами навчання). 

Екзамен 

ЗВО отримує 12 балів, що відповідає достатньому рівню, за умови, 

якщо він узагальнив отримані знання та частково опанував програмні 

результати навчання. 

ЗВО отримує 20 балів, що відповідає максимуму, за умови, якщо він 

опанував курс дисципліни за програмними результатами навчання у 

повному обсязі. 

 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна  

1. Недосєков В. В., Хаунхорст Е., Ситнік В. А., Шевчук В. М., 

Жуковський М. О. Організація та економіка ветеринарної справи. 

Навчальний посібник. – Київ: Видавничий центр Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), 2019. 396 с. 
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