
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

 

Силабус дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ» 

 

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 – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки – 5, семестр – 10 

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=1013 

Консультації 
Очна / Онлайн (за потреби) консультація через Viber 

щосереди з 13.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Важливість предмету полягає в тому, що він об’єднує всі спеціальні дисципліни в 

єдине ціле при плануванні та організації ветеринарних заходів, що особливо важливо при 

проведенні масових ветеринарних заходів. Під час вивчення дисципліни можна засвоїти 

принципи та методику обрахунку штату ветеринарних установ, організацію ветеринарної 

справи в господарствах різної форми власності, складання документації проведених 

ветеринарних заходів, обстеження господарств, ферм, порядок роботи надзвичайної 

протиепізоотичної комісії та встановлення карантину тварин, порядок оформлення та 

видачі ветеринарних документів, порядок та методику ведення ветеринарного обліку та 

звітності, планування ветеринарних заходів, порядок формування тарифів на ветеринарні 

послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини, порядок 

фінансування державної служби ветеринарної медицини та ветеринарних заходів, 

організацію матеріально-технічного забезпечення установ ветеринарної медицини, 

методику обрахунку збитків, затрат при виникненні хвороб тварин, економічної 

ефективності ветеринарних заходів. Дисципліна вивчає організаційну структуру 

ветеринарної медицини України їх взаємозв’язок, законодавчі нормативні акти в галузі 

ветеринарної медицини, освіту, міжнародні ветеринарні організації. 

 

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


4. Мета та цілі дисципліни 

Внаслідок вивчення дисципліни здобувач набуває таких загальних компетентностей: 

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Внаслідок вивчення дисципліни здобувач набуває таких спеціальних компетентностей: 

СК08. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування 

тварин різних класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби.  

СК12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист 

населення від хвороб, спільних для тварин і людей.  

СК15. Здатність організовувати нагляд і контроль виробництва, зберігання, 

транспортування та реалізації продукції тваринного і рослинного походження. 

СК19. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та 

населення.  

СК20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати документообіг під час 

професійної діяльності. 

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

здійснення професійної діяльності успішно вирішувати практичні проблеми 

ветеринарної медицини (планування, організація ветеринарних заходів, оформлення 

документації). 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 14 

Практичні / лабораторні 38 

Самостійна робота 98 

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. Організаційна структура ветеринарної медицини та 

керівництво ветеринарною справою в Україні.  
Сучасний устрій служби ветеринарної медицини, ветеринарні 

організації, їх підпорядкування, завдання, права. Організація 

ветеринарної справи в районі. Міжнародні ветеринарні 

організації.  

Місце збору інформації: Головне управління Держпродспожив 

служби в Житомирській області. 

40 

Т 2. Планування ветеринарних заходів, облік, звітність, 

документація. 

Види планів у ветеринарній медицині, основи планування, 

значення, зв’язок. Ветеринарний облік. Ветеринарна статистична 

звітність. Складання документації проведених ветеринарних 

заходів. 

Місця збору інформації: державні та приватні лікарні і клініки 

ветеринарної медицини 

 

40 



Т 3. Організація ветеринарно-санітарного контролю та нагляду 

Організація ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 

транспорті та державному кордоні України. Складання 

документації проведених ветеринарних заходів, обстеження 

господарств, ферм. Надзвичайні протиепізоотичні комісії та 

карантин тварин. 

Місця збору інформації: мультиферма Поліського національного 

університету, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. 

40 

Т 4. Забезпечення та економіка ветеринарних заходів 

Порядок формування тарифів на ветеринарні послуги, що 

надаються державними установами ветеринарної медицини 

Фінансування державної служби ветеринарної медицини 

Організація матеріально-технічного забезпечення ветеринарної 

медицини Економіка ветеринарної справи, розрахунок збитків, 

затрат, економічної ефективності. 

Місця збору інформації: державні та приватні лікарні і клініки 

ветеринарної медицини 

30 

 Всього 150 

 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, 

оцінюється в ході наскрізного опитування під час лабораторних  та при вирішенні 

поточних тестових завдань. 
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) – по 5 балів/семестр. 

Практична робота на лабораторних заняттях (відвідування державних 

та приватних установ ветмедицини, здійснення певних процедур фахової 

діяльності, перегляд фото-та відеоматеріалів) – 5 балів/ семестр . 

Вирішення індивідуальних завдань в робочому зошиті. Лабораторні 

заняття, письмово (робота з документацією після відвідування фахових 

установ – законодавчі та нормативні акти, обрахунок штату ветеринарної 

установи, складання документів проведених ветеринарних заходів, 

складання форм обліку і звітності, планів ветеринарних заходів, 

послідовність накладення та зняття карантину, обрахунок затрат, збитків і 

економічної ефективності ветеринарних заходів) – 10 балів /семестр 

Поточне тестування (20 балів за тестування) – 2р.*20=40 

балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 07. 

Тематичне  опитування 

Практична робота на лабораторних заняттях 

Вирішення індивідуальних завдань  

РН 11. 

Тематичне опитування 

Практична робота на лабораторних заняттях 

Вирішення індивідуальних завдань 

Поточне тестування 

Екзаменаційні тести 



РН 12. 

Тематичне  опитування 

Вирішення індивідуальних завдань 

Поточне тестування 

РН 18 

Практична робота на лабораторних заняттях 

Вирішення індивідуальних завдань 

Поточне тестування 

Екзаменаційні тести 

РН 19. 
Наскрізне опитування 

Вирішення індивідуальних завдань  

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 бала, при порушеннях методик – в 

0.5 бал. 

Вирішення індивідуальних завдань – 1 бали за повну вірну відповідь, 

0,5 бали за відповідь з неточностями або неповну. 

Поточне тестування Використовується університетська платформа 

Moodle. Під час кожного тестування студенту надається 30 питань. 100% 

правильних відповідей дорівнює 20 балам. Після закінчення тестування 

набрані % переводять в бали. 

Екзаменаційні тести Використовується університетська платформа 

Moodle. Студент отримує 40 тестів. 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 07. 

Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів 

утримання та годівлі, виробничих і технологічних процесів на 

підприємствах з утримання чи розведення тварин. 

РН 11. 
Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи 

ветеринарних фахівців різного підпорядкування. 

РН 12. 
Знати правила зберігання, транспортування та реалізації продукції 

тваринного і рослинного походження 

РН 18. 

Знати законодавчі та нормативні акти щодо нагляду і контролю у 

галузі, правила підготовки фахової документації, здійснювати 

облікову звітність під час фахової діяльності. 

РН 19 
Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та 

населення.  

 

  



7. Пререквізити 

Дисципліна тісно пов'язана з іншими дисциплінами, в першу чергу з 

епізоотологією та інфекційними хворобами, паразитологією, ветсанекспертизою, 

зоогігієною, акушерством, внутрішніми хворобами, хірургією, зоотехнією та іншими 

науками. Вона пов’язує спеціальні дисципліни в єдине ціле. Тому здобувач для 

ефективного вивчення дисципліни повинен володіти знаннями з вищезазначених 

спеціальних дисциплін. Для повноцінного засвоєння дисципліни студент повинен 

володіти знаннями про суть хвороб, лікувальні та профілактичні заходи, особливістю 

клінічного перебігу хвороб. 

 

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, 

відповідного обладнання та програмного забезпечення, наявного в державних та 

приватних установах ветеринарної медицини. 

 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

1. Бегас В. Л. Організація та економіка ветеринарної справи: практикум, для 

студентів факультету ветеринарної медицини. Житомир: Полісся, 2017. 128 с. 

2. Ветеринарна медицина – перший український інформаційний ресурс по 

ветеринарії. UPL:  http://vet.in.ua/ 

3. Гурський Р., Попович В. Збірник нормативно-правових актів України щодо 

профілактики і боротьби з епізоотіями та інвазіями. Івано-Франківськ: Місто НВ, 

2006. 584 с. 

4. Довідник державного інспектора ветеринарної медицини на державному кордоні 

України / І.В. Яценко та ін. Харків: Стиль-Издат, 2014. 354 с. 

5. Євтушенко А.Ф., Радіонов М.Т. Організація та економіка ветеринарної справи. 

Підручник. К.: Арістей, 2004. 284 с. 

6. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.08.14 №288. 

«Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних 
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