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 ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Організація та економіка 

ветеринарної справи» складена  відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів напряму  6.110101 «Ветеринарна медицина» 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є : завдання та організаційні 

форми ветеринарної медицини, організація та економіка ветеринарних заходів, 

методи роботи  ветеринарних спеціалістів, організацій і служб. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:: 

   

№ Перелік дисциплін, які 

забезпечують вивчення 

даної дисципліни у межах 

програми 

Період 

вивчення, 

курс/семестр 

Кафедра 

1 Основи ветеринарного 

сервісу 

3/5   Епізоотології та 

паразитології  

2 Основи міжнародного 

ветеринарного 

законодавства 

3/5   Епізоотології та 

паразитології  

 

 

№ Перелік дисциплін,     

вивчення яких 

забезпечується даною 

дисципліною  у межах 

програми 

Період  

вивчення, 

курс/семестр 

Кафедра 

1 Ветеринарне 

законодавство та 

міжнародне ветеринарне 

право 

1/1 

магістратура 

Епізоотології та 

паразитології  

2 Державний ветеринарно-

санітарний контроль та 

нагляд 

½ 

магістратура 

Епізоотології та 

паразитології  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні організаційні питання ветеринарної справи в Україні. 

2. Організація ветеринарної справи в районах, містах та господарствах. 

3.Планування, організація та економіка ветеринарних заходів. 

4.Організація ветеринарного контролю та нагляду. 

5.Фінансування, матеріально-технічне  забезпечення  служби ветеринарної 

медицини та підготовка спеціалістів ветеринарної медицини. 

6.Ветеринарний облік, звітність та діловодство. 

7.Міжнародні ветеринарні організації та ветеринарна служба в окремих 

зарубіжних країнах. 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та економіка 

ветеринарної справи»  є:  вивчення завдання та організаційних форм ветеринарної 

медицини, організації і економіки ветеринарних заходів, методів праці фахівців 

ветеринарної медицини підприємств, установ та організацій. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  «Організація та економіка 

ветеринарної справи» є: вивчення питань організації планування, фінансування та 

управління ветеринарною справою. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

Знати: основи ветеринарної справи України; законодавство з питань 

ветеринарної медицини; методику визначення економічної ефективності 

ветеринарних заходів;  організацію державного ветеринарно-санітарного 

контролю та нагляду; об’єкти нагляду і компетенцію державних інспекторів 

ветеринарної медицини; інструкцію фінансування установ державної ветеринарної 

медицини; організацію матеріально-технічного забезпечення ветеринарних 

заходів, інструкцію з ветеринарного обліку та звітності; міжнародні ветеринарні 

організації. 
 

вміти :складати акти на проведення ветеринарних заходів, оформлювати 

протоколи, постанови на порушення ветеринарного законодавства; розраховувати 

економічну ефективність ветеринарних заходів; скласти план інспекторської 

перевірки об’єктів  і оформити документи результатів державного ветеринарно-

санітарного контролю та нагляду; скласти кошторис бюджетної  установи 

державної ветеринарної медицини, план матеріально-технічного забезпечення, 

оформити документи ветеринарного обліку та звітності. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  _____годин/   ___ кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Загальні організаційні питання. Особливості 

ветеринарної медицини в Україні. Ветеринарні заходи. Наукові основи 

ветеринарних заходів. Право займатися ветеринарною практикою. 

Підприємницька та індивідуальна трудова діяльність спеціалістів ветеринарної 

медицини. Система ветеринарної медицини та керівництво ветеринарною справою 

в Україні. 

 Законодавство з питань ветеринарної медицини в Україні. Основи 

законодавчої регламентації ветеринарної справи. Закон України «Про ветеринарну 

медицину», його зміст і значення.  
 

Змістовий модуль 2. Організація ветеринарної справи в районах, містах 

та господарствах. Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну 

комісію при  Кабінеті Міністрів України. Положення про підприємства та 



установи ветеринарної медицини. Організація  ветеринарної справи в державних 

підприємствах та установах ветеринарної медицини. Організація служби 

ветеринарної медицини в районі. Організація  служби ветеринарної медицини в 

господарствах. Організація ветеринарної справи в містах. Складання документації 

проведених ветеринарних заходів, обстеження господарств, ферм. Державний 

ветеринарний контроль у районі. Районна державна лабораторія ветеринарної 

медицини. Лабораторія ветсанекспертизи на продовольчих ринках, її завдання. 

Порядок встановлення та зняття карантину. Конвенційна заборона. Організація 

заходів щодо ліквідації хронічних інфекційних хвороб. 

 

Змістовий модуль 3. Планування, організація та економіка ветеринарних 

заходів. Значення науково обґрунтованого планування ветеринарних заходів щодо 

забезпечення ветеринарного обслуговування тваринництва та інших галузей 
народного господарства. Об‘єкти планування у ветеринарній медицині. Принципи 

планування ветеринарних заходів. Дані ветеринарної статистики як джерело 

планування ветеринарних заходів. Організація ветеринарних заходів. Організація  

загальних протиепізоотичних заходів. Значення та завдання економічного аналізу 

ефективності ветеринарних заходів. Економічні збитки, яких завдають хвороби 

тварин. Основні види збитків, методика їх обчислення. Витрати на проведення 

ветеринарних заходів та методика їх визначення. Економічна ефективність 

ветеринарних заходів та методика їх визначення. Статистичні дані як джерело 

визначення економічної ефективності ветеринарних заходів. Методика визначення 

показників економічної ефективності ветеринарних заходів. Визначення 

коефіцієнтів захворюваності, летальності, окремих величин економічних збитків 

та витрат, інших середніх величин, що використовуються для аналізу 

ефективності ветеринарних заходів. Види ветеринарних планів та порядок їх 

складання. Основні вимоги до ветеринарних планів. Перспективне, поточне та 

оперативне планування. Нормативний метод планування ветеринарних заходів. 

 

Змістовий модуль 4. Організація ветеринарного контролю та нагляду.  Мета 

та завдання ветеринарно-санітарного контролю, його сутність. Державний та 
виробничий ветеринарно-санітарний контроль, об‘єкти та методи контролю, 

ветеринарно-санітарні заходи. Державний ветеринарно-санітарний нагляд. 

Документи інспекторських перевірок. Основи ветеринарно-санітарного контролю 

та нагляду. Ветеринарно-санітарний контроль за утриманням тварин. Контроль за 

виробництвом, заготівлею, зберіганням, переробкою продуктів та сировини 

тваринного походження Організація ветеринарно-санітарного контролю на 

державному кордоні. Прикордонні пункти державного ветеринарного контролю та 

організація їх роботи.. Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на 

підприємствах з переробки та зберігання сировини тваринного походження.  

 

Змістовий модуль 5. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення 

служби ветеринарної медицини та підготовка спеціалістів ветеринарної 

медицини. Джерела фінансування ветеринарних заходів: бюджетні асигнування, 

позабюджетні кошти підприємств і установ ветеринарної медицини та кошти 

господарств. Складання і затвердження планів фінансування ветеринарних 

заходів. Методика складання кошторису витрат районної лікарні державної  



ветеринарної медицини. Розпорядник коштів та бухгалтерський облік в установах 

державної ветеринарної медицини. 

 Органи, підприємства і комерційні фірми ветеринарного постачання. 

Порядок ветеринарного постачання, складання заявок. Облік, зберігання та 

витрачання майна, інвентарю, медикаментів і дезінфікуючих засобів 

підприємствами і установами державної ветеринарної медицини 

сільгосппідприємствами. Відповідальність за зберігання матеріальних цінностей. 

Організація ветеринарної освіти.  

 

Змістовий модуль 6. Ветеринарний облік, звітність та діловодство. Форми 

обліку  ветеринарних заходів у підприємствах і установах ветеринарної медицини, 

сільгосппідприємствах, тваринницьких комплексах і кооперативах. Порядок  

ведення документів первинного ветеринарного обліку. Особливості ветеринарного 
обліку в разі використання комп‘ютерної техніки. Виписування ветеринарних 

довідок і свідоцтв, підготовка проектів, наказів, протоколів). 

 Форми звітності, порядок їх складання та строки подання. Термінові 

подання та оперативні повідомлення про виявлення заразних захворювань. 

Ветеринарна статистика та її значення.  

 

Змістовий модуль 7. Міжнародні ветеринарні організації та ветеринарна 

служба в окремих зарубіжних країнах. Міжнародні ветеринарні організації: 

Всесвітня ветеринарна асоціація, Міжнародне епізоотичне бюро, ветеринарні 

відділи при ООН та ВООЗ. Участь спеціалістів ветеринарної медицини у роботі 

Всесвітніх ветеринарних конгресів, міжнародне епізоотичне бюро, симпозіумів, 
з‘їздів, конференцій. Зв‘язок  служби ветеринарної медицини України  з  

міжнародними організаціями та ветеринарними службами зарубіжних країн. 

Організація ветеринарної служби в окремих зарубіжних країнах. Міжнародна 

епізоотична служба. 
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Нормативно-правові акти: 
 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 

141. Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8.12.2004 року 
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21.02.2014 року № 742-VII. 
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5. Інструкція з оформлення державними органами ветеринарної медицини, 

підрозділами ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів 

матеріалів про адміністративні правопорушення. – затверджено Наказом 

Державного комітету ветеринарної медицини України 18.09.2009. № 343.    
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змінами від 4 липня 2014 року № 1586-VII. 

7. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2001, № 25-26, ст.131. Із останніми доповненнями № 1533-VII (1533-18) від 

19.06.2014 року.  

8. Інструкція з проведення вибіркового діагностичного відстрілу 

мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи. Затверджено Наказом 

Державного комітету лісового господарства України 09.10.2001 № 94. 
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Р.І. Білик. – Харків : Стиль-Издат, 2012-2013. – Книга перша, друга, третя, 

четверта. 

3. Вимоги Європейського законодавства щодо харчових продуктів. Збірник 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання -   іспит 
 

5.  Засоби діагностики успішності навчання    екзаменаційні білети,тести, 

письмова контрольна робота. 
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