
Дисципліна Управління маркетингом ветеринарних  препаратів 

Рівень ВО другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Управління 

маркетингом ветеринарних  препаратів» значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал 

таких дисциплін як: «Органічна хімія», «Біохімія тварин»,   

«Латинська мова», «Ветеринарна фармакологія».   

Що буде вивчатися В умовах сучасних ринкових відносин роль маркетингу в сфері 

надання ветеринарних послуг полягає в сприянні прийняття 

рішень щодо комерційних завдань ветеринарії, пошуку 

ефективних шляхів розвитку даних підприємств, формування 

оптимальної маркетингової програми ветеринарної діяльності 

ветеринарних підприємств, інформаційного забезпечення, 

швидкого реагування на зміну кон’юнктури ринку ветеринарних 

товарів і послуг. Прихильність до домашніх улюбленців сприяє 

росту попиту на різні види продукції та послуг. Перспективність 

даного напрямку комерційної діяльності очевидна, так як майже в 

кожній оселі є домашній улюбленець, який для господарів став 

членом їх родини.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які стосуються системи управління якістю при 

виробництві ветеринарних препаратів і повинні гарантувати: 

- ветеринарні препарати розроблені із врахуванням вимог 

нормативних документів, стандартів; 

- на всі виробничі і контрольні процедури розроблена 

нормативно-регламентуюча документація; 

- відповідальність і чітке дотримання обов'язків всіма 

працівниками підприємства виробника і реалізатора; 

- чіткий контроль проміжної продукції на “точках” 

технологічного циклу”; 

- контролювання готової продукції відповідно до затверджених, 

валідованих методик; 

- дотримання вимог щодо зберігання і подальшого обігу продукції 

ветмедицини; 

- проведення періодичних внутрішніх аудитів на предмет 

дотримання підприємствомвиробником законодавчих і 

нормативно-регламентуючих вимог із забезпечення виробництва 

якісних і безпечних препаратів для ветеринарної медицини; 

- організація маркетингового супроводу ветеринарних препаратів 

на ринку продукції для ветмедицини. Практика підтверджує, що 

маркетинг і управління якістю продукції — дві 

взаємодоповнюючі форми, які регуляторно впливають на дійсний 

стан і перспективи, щодо виробництва і обігу продукції для 

ветмедицини; 

- успіх обігу продукції вітчизняних підприємств ветмедицини на 

ринку в значній степені залежить від знання і вмілого 



застосування ефективних заходів оцінки ринку, запитів 

споживачів і рівня конкурентних відноси 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати і грамотно використовувати  термінологію  ветеринарної 

медицини. 

2. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних 

джерел для розроблення діагностичних, лікувальних і 

підприємницьких стратегій.  

3.  Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології. 

4. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення щодо вибору ефективних методів 

діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  

5.  Установлювати зв’язок між клінічними проявами 

захворювання та результатами лабораторних досліджень. 

6.  Розробляти заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей.  

7.  Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і 

підходи вирішення проблемних ситуацій професійного 

походження.  

8. Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та 

переробки біологічної сировини.  

9.  Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх ентерального чи парентерального 

застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та комплексної 

дії на організм тварин.  

10.  Знати принципи та методи маркетингу і менеджменту 

ветеринарних засобів і послуг у ветеринарній медицині.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та професії. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 6. Навички використання  інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт 

ЗК  12. Прагнення до збереження середовища. 

 

Спеціальні 

СК 2. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні 

пристрої, прилади, лабораторне обладнання та інші технічні 

засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час виконання 

професійної діяльності. 

СК 3. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та 

антисептики під час здійснення фахової діяльності. 

СК 8. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати 

заходи з лікування тварин, хворих на незаразні, інфекційні та 

інвазійні хвороби. 

СК 11. Здатність застосовувати знання з біобезпеки, біоетики та 

добробуту тварин у професійній діяльності. 

СК 13. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної 



етіології. 

СК 17. Здатність здійснювати маркетинг і менеджмент 

ветеринарних засобів і послуг у ветеринарній медицині.  

СК 18. Здатність використовувати спеціалізовані програмні 

засоби для виконання професійних завдань.  

СК 19. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед 

фахівців, працівників галузі та населення. 

СК 20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати 

документообіг під час здійснення професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекції, лабораторні, самостійні 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


