
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

“МЕНЕДЖМЕНТ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Освітній ступінь – Магістр 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки – 3, семестр – 5 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Бегас Василь Леонідович 

Антонюк Анатолій Анатолійович 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-

sklad-mve/m-begas-vasil-leonidovich 
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-

sklad-mve/m-antonyuk-anatolij-anatolijovich 

Контактна інформація 
0972512142, behas.vl@gmail.com 

0979894699, antonyuk.doc34@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1017 

Консультації 
Очна / Онлайн (за потреби) консультація через Viber 

щосереди з 13.00 до 17.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

Кожного року кількість фахівців ветеринарної медицини, які працюють в приватній 

службі ветеринарної медицини збільшується, а в державній навпаки зменшується. 

Працювати в ринкових умовах, маючи лише професійні знання неможливо. Тут потрібні 

знання з питань ринкової економіки, підприємницької діяльності і комерційної організації, 

уміння працювати на ринку. Приватний лікар ветеринарної медицини повинен 

комплексно підходити до вирішення виробничих питань, використовуючи при цьому 

знання комунікації, мотивації. Важливе місце у ветеринарній медицині займає аналіз 

загроз і ризиків, причин появи хвороб тварин різного походження, прогнозування 

епізоотичної ситуації та пов’язане з цим забезпечення ветеринарними засобами та 

логістика. Вирішити ці проблемні питання може менеджмент у ветеринарній медицині та 

інші питання менеджменту здоров’я тварин. 

  

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-sklad-mve/m-begas-vasil-leonidovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-sklad-mve/m-begas-vasil-leonidovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-sklad-mve/m-antonyuk-anatolij-anatolijovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-sklad-mve/m-antonyuk-anatolij-anatolijovich
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1017


4. Мета та цілі дисципліни 

Мета приватної практики у ветеринарній медицині – є вивчення та задоволення 

потреб власника тварин, наукової та практичної ветеринарної медицини у товарах та 

послугах, які забезпечують їм отримання прибутку, а некомерційну діяльність – у 

досягненні поставленої мети.  

Внаслідок вивчення дисципліни здобувач набуває таких загальних 

компетентностей: 

ЗК06. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня. 

Внаслідок вивчення дисципліни здобувач набуває таких спеціальних 

компетентностей: 

СК12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист 

населення від хвороб, спільних для тварин і людей.  

СК17. Здатність здійснювати маркетинг і менеджмент ветеринарних засобів і 

послуг у ветеринарній медицині.  

Теоретичні знання і навички дозволять випускникам ОС «Магістр» під час 

здійснення професійної діяльності успішно вирішувати практичні проблеми 

ветеринарної медицини під час самостійної підприємницької діяльності (вибір сфери 

підприємницької діяльності, аспекти менеджменту, проведення маркетингового 

дослідження ветеринарних товарів і послуг. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 12 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 78 

Всього 120 

 

5.2. Формат дисципліни 
 

Формат проведення дисципліни очний з поєднанням з елементами електронного 

навчання через систему Moodle, дистанційний (за необхідності). 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№ 

з/п 

Назва теми та її короткий зміст Кількість 

годин 

Т 1 Ліцензування у ветеринарній медицині.  
Ліцензування у ветеринарній медицині. Правила реалізації 

ветеринарних препаратів і медикаментів. Ліцензування 

виробництва ветеринарних препаратів. 

30 

Т 2 Менеджмент у ветеринарній медицині. Мотивація, 

комунікації. 

Менеджмент у ветеринарній медицині. Поняття і сутність 

мотивації. Робота з персоналом у ветеринарних установах. 

Мотивація робітників у галузі ветеринарної медицини. Оцінка 

праці робітників. Робота з клієнтами у сфері ветеринарної 

медицини. Конфліктологія та менеджмент персоналу. Договори 

та їх різновиди. Статут ветеринарної організації. 

30 

Т 3 Маркетинг у ветеринарній медицині. 30 



Маркетинг у приватній практиці, маркетингові дослідження. 

Реклама у ветеринарній медицині. Зовнішнє та внутрішнє 

середовище організації. Ціноутворення у сфері ветеринарної 

медицини. Бізнес-план ветеринарної установи. Теорія і практика 

планування. 

Т 4 Основи контролю за хворобами тварин різної етіології. 
Аналіз і прогнозування захворюваності тварин хворобами різної 

етіології. Моніторинг причин поширення хвороб різної етіології, 

аналіз загроз і ризиків. Розробка заходів, спрямованих на захист 

населення від хвороб, спільних для тварин і людей. 

30 

Всього  120  

 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни.    

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, 

оцінюється в ході захисту індивідуальних завдань самостійної роботи та в поточних 

тестових завданнях. 

5.4 Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. 

Формується із рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 36-

60 балів) та рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал – 24, 

максимальний – 40).  
 

Складові оцінки в 60 балів: 

Тематичне опитування під час лабораторних (термінологічний 

контроль, зміст законодавчих та нормативних актів) – до 10 

балів/семестр. 

Практична робота на лабораторних заняттях (розрахункові 

завдання з тем фахової діяльності, перегляд фото-та відеоматеріалів) 

– 10  балів/семестр. 

Захист індивідуальних завдань самостійної роботи (4 

ситуаційні завдання). Тематика - складання пакету документів для 

отримання ліцензії, статуту, бізнес-плану ветеринарної установи, 

складання супровідних різних типів, аналіз результатів 

лабораторних досліджень – 20 балів /семестр 

Поточне тестування (10 балів за тестування) – 2р.*10=20 

балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 08 
Тематичне опитування  

Практична робота на лабораторних заняттях  

РН 11 

Тематичне опитування  

Практична робота на лабораторних заняттях  

Захист індивідуальних завдань самостійної роботи  

Поточне тестування 

           Підсумкове тестування 

РН 16 

Тематичне опитування  

Практична робота на лабораторних заняттях  

Захист індивідуальних завдань самостійної роботи  

Поточне тестування 

Підсумкове тестування 

РН 19 
Тематичне опитування  

Практична робота на лабораторних заняттях 

РН 22 Тематичне опитування  



Практична робота на лабораторних заняттях 

Підсумкове тестування 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент допускається до підсумкового контролю якщо сума балів за 

результатами семестру дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки 

(36 балів) передбачає, що студент володіє основними теоретичними 

положеннями з дисципліни, але з труднощами вирішує практичні 

завдання. Виконання ним лабораторних/ практичних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння принципів та методів 

роботи з дисципліни, що вивчається. 

Критерії оцінювання 

Тематичне опитування – 0,5 бал за вірну відповідь 

Практична робота на лабораторних заняттях Завдання, 

виконане методично вірно та якісно оцінюється в 1 бал, за наявності 

помилок – в 0,5 бала. 

Поточне тестування Використовується університетська 

платформа Moodle. Під час кожного тестування студенту надаються 

питання, 100% правильних відповідей на які дорівнює 10 балам. 

Після закінчення тестування набрані % переводять в бали. 

Захист індивідуальних завдань самостійної роботи. 

Максимальна оцінка 5*4 завдання = 20 балів. 

5 балів – Студент грамотно, логічно і чітко відповідає на всі 

питання, розкриває зміст наукових термінів та понять, переконливо 

аргументує відповіді, виявляє глибокі та міцні знання з усього 

теоретичного курсу, вміє використовувати дані додаткової 

літератури. 

4 бали – Студент вільно володіє матеріалом, дає повні 

змістовні відповіді на запитання, але допускає окремі неточності у 

висвітлені питань, виклад матеріалу недостатньо логічний. 

3 бали – Студент неповно характеризує тему, виявляє знання і 

розуміння основних положень, але без деталей, допускає помилки та 

неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

2 бали – Студент має фрагментарні знання з усього курсу, 

нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 

систематизувати матеріал.  

1 бал – Студент дуже погано володіє програмним матеріалу, 

допускає велику кількість грубих помилок. 

Підсумкові тести (залік). Використовується університетська 

платформа Moodle. Студент отримує певну кількість тестів із 

загальної бази питань з дисципліни. 100% правильних відповідей 

дорівнює 40 балам. Після екзамену набрані % переводять в бали (від 

1 до 40). В журнал та залікову відомість виставляють результати, які 

потрапляють в інтервал 24-40 балів. 
 

6. Результати навчання 

Шифр  

результату  

Зміст результату  

РН 08 Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології, 

розробляти заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для 

тварин і людей 

РН 11 
Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи 

ветеринарних фахівців різного підпорядкування. 

РН 16 Знати принципи та методи маркетингу і менеджменту ветеринарних засобів і 



послуг у ветеринарній медицині. 

РН 19 Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та населення.  

РН 22 
Здатність формувати комунікаційні стратегії діяльності при виникненні 

нових проблем та викликів у галузі. 

 
7. Пререквізити 

 

Дисципліна тісно пов'язана з іншими освітніми компонентами програми, такими як  

«Вступ до фаху», «Інформаційні технології», «Гігієна тварин», «Ветеринарна 

мікробіологія та імунологія», «Ветеринарна вірусологія», «Безпека життєдіяльності та 

охорона праці».  

 

8. Політика дисципліни 

Вивчення дисципліни ґрунтується на засадах рівноправності і доброчесності. Всі 

завдання повинні бути виконанні особисто (робочий зошит кожен заповняє особисто), не 

допускається наявність академічного плагіату (завдання не можна переписувати з інших 

робочих зошитів), під час проведення тестування в системі Moodle повинна 

забезпечуватися надійна ідентифікація здобувача. При повторній здачі тестів і невчасній 

їх здачі без поважної причини можуть нараховуватися штрафні бали. 

Для студентів з особливим потребами передбачається використання мобільних 

технологій навчання, що дає можливість всім учасникам освітнього процесу спілкуватися 

у будь-який зручний для них час, а для здобувачів вищої освіти, які відсутні на заняттях, 

отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані завдання. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Вивчення дисципліни передбачає використання мультимедійного обладнання, 

дистанційної системи освіти Moodle, меседжерів та інших засобів для дистанційної освіти. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
1. Атамась Г.П. Оплата труда как инструмент менеджмента в ветеринарном бизнесе / 

Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки. Вип. 42 Одеса: СМИЛ. – 

2008. – Ч 2. –С. 160 – 163. 

2. Бізнес-план - ефективний інструмент планування результативної роботи 

практикуючого лікаря ветеринарної медицини / Д. М. Левківський, А. І. 

Падовський, Р. Б. Флюнт В. Ф. Шекель // Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. 

Гжицького. Сер. ветеринарні науки. 2012. № (52). т. 14. С. 191 – 195. 

3. Бізнес-план ветеринарної клініки. [Електронний ресурс] : офіційний сайт 

Консалтингової компанії України в сфері аналітики, маркетингових досліджень 

ринків, стратегічного консалтингу та бізнес-планування – Режим доступу: 

https://pro-consulting.ua/ua/biznes-plan/Biznes-plan-veterinarnoi-kliniki. 

4. Бізнес-план для сільськогосподарського підприємства / Міжнар. фін. корпорація 

спільно з урядом. - Київ: Століття, 2000. - 132 с. 

5. Ветеринарна медицина – перший український інформаційний ресурс по 

ветеринарії. Режим доступу: - http://vet.in.ua/ 

6. Відкриття власного бізнесу в системі агропромислового комплексу / Бойко М.Ф., 

Мазнеєв Г.Є., Мазоренко Д.І. та ін. Харків: ОКО, 2002. 232 с. 

7. Галісеєва Г. Соціальна відповідальність у ветеринарному бізнесі // Технологія 

вирощування та здоров’я тварин. 2002. №3. С. 7. 

8. Головко В.А., Смолянинов В.К., Савенко Н.Н. Значение бизнес-плана врача-

предпринимателя / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник 
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