
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина» (скорочений термін навчання) 
 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин та 

кредитів становить 72 години 2,5 кредита ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – обов’язкова.  

Програма навчальної дисципліни «Організація і економіка ветеринарної справи» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 6.110101 

«Ветеринарна медицина». 

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. ін.); - 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; - 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. ін.). 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ в предмет “ОЕВС”. Особливості ветеринарної медицини України і об'єкти 

діяльності її фахівців. 

Тема 2. Законодавство і Закон України про ветеринарну медицину. 

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

компетенція.  

Тема 4. Встановлення і зняття карантину та карантинних обмежень. 



Тема 5. Організація ветеринарних заходів.  

Тема 6. Планування ветеринарних заходів. 

Тема 7. Організація ветеринарної освіти в Україні. Міжнародні ветеринарні організації. 

Організація ветеринарної служби в зарубіжних країнах. 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть  

сформовані наступні компетентності*:  
**Загальні компетентності:  

- 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;  

- здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово, здатність спілкуватися 

іншою мовою;  

- здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні, приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт;  

- здатність спілкуватися з нефахівцями своєї 

галузі (з експертами з інших галузей); 

- здатність працювати в міжнародному 

контексті. 
***Спеціальні предметні компетентності:  

- здатність організовувати, здійснювати і 

контролювати справочинство та документообіг 

під час професійної діяльності; 

- розуміти послідовність організації 

ветеринарного обліку з метою планування 

робіт та організації звітності в структурах 

галузі; 

- спроможність оформлювати ветеринарну 

звітність установленого зразка під час 

здійснення професійної діяльності; 

- аналізувати доцільність використання коштів 

на проведення різних лікувально-

профілактичних заходів та інших видів 

професійної діяльності; 

- усвідомлювати відповідальність за 

організацію і порядок проведення різних 

лікувально-профілактичних заходів, 

здійснювати ведення документації щодо 

витрати коштів на здійснення професійної 

діяльності. 
 

****Результати навчання:  

- поняття про “Закон України про ветеринарну медицину” і Законодавство України про 

ветеринарну медицину; - організаційна структура ветеринарної медицини району, 

міста, області та України; - основні завдання служби ветеринарної медицини України; 

- ветеринарне діловодство та номенклатура справ підприємства державної 

ветеринарної медицини; - ветеринарні довідки, свідоцтва, міжнародні ветеринарні 

сертифікати, їх призначення і строк дії;  державний ветеринарно-санітарний контроль 

та нагляд; - Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії, їх склад та призначення; 

- економічні збитки, їх види; - карантин тварин; - міжнародні ветеринарні організації; -

 кваліфікація, наукової ступені, вчені звання в галузі ветмедицини; - ліцензування 

підприємницької діяльності; - моральне і матеріальне заохочення спеціалістів 

ветеринарної медицини України; - планування ветеринарних заходів; - проводити 

розрахунки фактичних економічних збитків та попереджених економічних збитків; -

 визначати економічну ефективність ветеринарних заходів; 

- володіти навичками роботи з ветеринарною документацією. 
 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Організація і економіка ветеринарної справи» є лекції, практичні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти.  
 

Вид підсумкового контролю – іспит.  


