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Annotation 
In the article the features of legal forms of 

business functioning are considered in the field 
of non-state veterinary medicine. The structure 
of private sphere of veterinary medicine is in-
vestigated in Khmelnitsky region and pros-
pects of its further development are deter-
mined. 

Анотація 
У статті розглянуто особливості організа-

ційно-правових форм функціонування юридич-
них та фізичних осіб-підприємців у сфері не-
державної ветеринарної медицини. Дослі-
джено структуру приватної сфери ветмеди-
цини в Хмельницькій області та визначено 
перспективи її подальшого розвитку. 
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І. Вступ 
Ветеринарна медицина, крім функції ство-

рення певних передумов розвитку тваринниц-
тва всіх форм власності, виконує ряд держав-
ницьких функцій, які забезпечують продово-
льчу безпеку країни, здоров’я нації. Зміни со-
ціальних, економічних, правових та інших від-
носин у суспільстві не можуть не вплинути на 
діяльність системи ветеринарної медицини, а 
це вимагає відповідних змін її діяльності. 

Ринкові перетворення, які відбуваються в 
державі, в тому числі і в секторі економіки, 
поширення приватної власності, демократичні 
засади є об’єктивними чинниками важливості 
вдосконалення існуючої системи управління 
ветеринарною медициною та розмежування 
повноважень і функцій державної і недержав-
ної її складових. Особливої актуальності в 
сучасних умовах набуває створення системи 
надання ветеринарних послуг сектором при-
ватної ветеринарної допомоги. 

Питаннями регулювання приватної сфери 
ветеринарних послуг займались такі науков-
ці, як В.І. Власенко, О.А. Ляшенко, В.І. Ситар-
чук, В.П. Шишков, В.З. Ярчука. Проте досі 

чітко не досліджено проблематику створен-
ня та функціонування приватних ветеринар-
них закладів. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати існуючі орга-

нізаційно-правові форми функціонування при-
ватних ветеринарних закладів та визначити 
основні перспективи їх подальшої діяльності. 

ІІІ. Результати 
У сучасних умовах ветеринарне обслугову-

вання господарств набуває бізнесового харак-
теру. У зв’язку з переходом ветеринарної ме-
дицини України до ринкових відносин важливе 
значення мають нові форми організації праці в 
цій галузі, зокрема приватна ветеринарна 
практика. 

Сектор приватної служби ветмедицини за 
своєю чисельністю у майбутньому буде охоп-
лювати 75–85% фахівців, зайнятих у різних 
сферах ветеринарної діяльності України. По-
тужність та динамічність цього сектора є запо-
рукою фінансово-економічної стабільності та 
соціально-фахової захищеності всієї служби 
ветмедицини. Приватний сектор є головним 
постачальником ветеринарних послуг у необ-
хідній кількості та відповідної якості [1, с. 79]. 

Перш за все, для організації приватної клі-
ніки ветеринарної медицини необхідно здійс-
нити державну реєстрацію, отримати ліцензію, 
дозвіл санітарно-епідеміологічної служби, мати 
документ про ветеринарну освіту та сплатити 
відповідне мито. На сьогодні без приватної 
медицини неможливо створити необхідну ін-
фраструктуру, яка б забезпечувала обслугову-
вання тваринництва, тим більше, що поголів’я 
худоби у приватному секторі постійно зростає, 
а отже, зростає і попит на ветеринарні послуги. 

Приватна ветмедицина на сучасному етапі 
розвитку відіграє значну роль і в наданні кон-
сультативної допомоги сільськогосподарсь-
кому виробнику тваринницької продукції з пи-
тань профілактики хвороб, утримання та ви-
робництва якісних у ветеринарно-санітарному 
відношенні харчових продуктів [2, с. 18]. 
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На сьогодні в Хмельницькій області прово-
диться робота щодо впровадження нових 
форм організації приватної ветеринарної 
практики з урахуванням особливостей кожно-
го району. Зокрема, станом на 01.01.2009 р. в 
області було зареєстровано 356 суб’єктів гос-
подарювання (з яких у 30 суб’єктів закінчився 
термін дії ліцензії, а у одного – її було анульо-
вано), які працюють у галузі ветмедицини за 
ліцензіями. Із числа зареєстрованих юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців 156 
(48% від загальної чисельності) отримали лі-
цензію на проведення ветеринарної практики; 
141 (43,38% від загальної чисельності) – за-
ймаються продажем ветеринарних препара-
тів; 28 (8,62%) – проведенням дезінфекції. 
Необхідно відзначити, що переважна частина 
приватного сектора ветеринарної медицини 
функціонує у формі приватних підприємств, 
проте на сьогодні в Хмельницькій області фу-
нкціонують і такі нові форми організації праці 
у сфері ветеринарної справи, як: 

1) ветеринарний сервіс у державних 
установах ветеринарної медицини; 

2) підприємницька трудова діяльність лі-
каря ветеринарної медицини (фізичної особи); 

3) товариство ветеринарної медицини з 
обмеженою відповідальністю; 

4) спілка ветеринарної медицини; 
5) кооператив ветеринарної медицини. 
Ветеринарний сервіс у державних устано-

вах ветеринарної медицини проводиться від-
повідно до Закону України “Про ветеринарну 
медицину” [3] і Постанови Кабінету Міністрів 
України “Про перелік протиепізоотичних, ліку-
вальних, лабораторно-діагностичних, радіоло-
гічних та інших ветеринарно-санітарних захо-
дів, що проводяться органами державної вете-
ринарної медицини за рахунок відповідних бю-
джетних та інших коштів” від 15.08.1992 р. 
№ 478 [4]. Цими нормативними актами перед-
бачено надання фахівцями державної ветери-
нарної медицини платних послуг фізичним та 
юридичним власникам тварин за договорами 
або за готівку згідно з тарифами, затвердже-
ними у встановленому порядку [4, с. 160]. 

Надання платних послуг юридичним осо-
бам – власникам тварин (тобто господарст-
вам різних форм власності), як правило, про-
водиться за договорами встановленого зраз-
ка між державними установами ветеринарної 
медицини і юридичними власниками тварин. 

Фізичним власникам тварин (тобто коли 
тварини є приватною власністю громадян) 
платні ветеринарні послуги надаються за 
готівку згідно з тарифами. Ця форма органі-
зації праці в Хмельницькій області функціо-
нує з 2004 р. 

Підприємницька трудова діяльність ліка-
ря ветеринарної медицини (фізичної особи) 
передбачена Законом України “Про ветери-
нарну медицину”. Приватне ветеринарне 
підприємництво здійснюється за наявності 

ліцензії лікарями ветеринарної медицини. 
Майно приватної ветеринарної клініки фор-
мується шляхом придбання приміщення, 
інструменту, обладнання, медикаментів то-
що за рахунок власних коштів або інших за-
конних джерел [6, с. 12]. Лікар ветеринарної 
медицини створює приватну установу із 
власною назвою, визначеної організаційно-
правової форми власності. 

У Хмельницькій області станом на 
01.01.2009 р. функціонувало 133 фізичні осо-
би – ветеринарні лікарі, які здійснювали вете-
ринарну практику згідно з виданими ліцензія-
ми. Приватна ветеринарна практика прижи-
лась у всіх районах Хмельницької області. 
Проте найбільша кількість приватних ветери-
нарних лікарів спостерігається у: Дунаєвець-
кому районі – 16; Старосинявському районі – 
13, Полонському і Старокостянтинівському ра-
йонах – по 10 та в решті районів – по 4–
5 спеціалістів. Зумовлено це, насамперед, чи-
сельністю поголів’я сільськогосподарських 
тварин, розташуванням та віддаленістю насе-
лених пунктів від райцентрів та міст. 

Крім того, приватний сектор надання вете-
ринарних медичних послуг може бути пред-
ставлений товариствами ветеринарної меди-
цини з обмеженою відповідальністю (далі – 
ТВМОВ), які можуть бути заснованими одним 
або кількома спеціалістами у галузі ветерина-
рної медицини. Статутний капітал товариства 
сформований лише за рахунок вкладів лікарів 
ветеринарної медицини – засновників; він ро-
зподілений на частки та визначений заснов-
ницькими документами. Його учасники не від-
повідають за зобов’язаннями товариства ве-
теринарної медицини і несуть ризик збитків, 
пов’язаних з діяльністю товариства, у межах 
вартості внесених ними коштів. 

Основою діяльності ТВМОВ є установчий 
договір і затверджений статут. Засновницькі 
документи ТВМОВ містять такі відомості: 
умови і розмір капіталу товариства; розміри 
часток кожного з учасників; розміри, строки і 
порядок внесення вкладів; відповідальність 
учасників за порушення зобов’язань щодо 
внесення вкладів; склад і компетенція орга-
нів управління товариством та порядок при-
йняття ними рішень. 

Вищим органом товариства з обмеженою 
відповідальністю є загальні збори учасників 
ТВМОВ, які наділені такими повноваження-
ми: внесення змін до статуту товариств і 
щодо розміру статутного капіталу; створен-
ня виконавчих органів товариства і достро-
кове припинення їх повноважень; затвер-
дження річних звітів і бухгалтерських блан-
ків товариства; розподіл прибутків і збитків; 
прийняття рішення про реорганізацію чи 
ліквідацію товариства; обрання ревізійної 
комісії товариства [5, с. 166]. 

У Хмельницькій області налічується 
шість товариств ветеринарної медицини з 
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обмеженою відповідальністю, які займають-
ся роздрібною торгівлею ветеринарними 
товарами і медикаментами та наданням 
послуг з дезінфекції. Зокрема, сформовані 
юридичні особи мають такий профіль діяль-
ності: дві – продаж ветеринарних препара-
тів, одна – надання ветеринарних послуг, 
три – надають послуги з дезінфекції. 

Спілка ветеринарної медицини – це 
об’єднання кількох лікарів ветеринарної меди-
цини, які займаються спільною підприємниць-
кою ветеринарною діяльністю і мають ліцен-
зію. Спілка ветеринарної медицини ство-
рюється на основі договору між фахівцями 
ветеринарної медицини. В установчому дого-
ворі визначаються назва і місцезнаходження 
спілки, порядок управління її діяльністю, пре-
дмет і напрям діяльності, порядок спільної 
роботи, умови передачі майна, розмір ство-
реного капіталу, розмір частки кожного учас-
ника у створеному капіталі, порядок зміни цієї 
частки; розмір, склад і порядок внесення 
вкладів лікарями ветеринарної медицини, від-
повідальність учасників за своєчасність вне-
сення вкладів; умови і порядок розподілу при-
бутку; порядок виходу засновників зі складу 
спілки ветеринарної медицини. В Хмельниць-
кій області зареєстровано одну спілку лікарів 
ветеринарної медицини, які займаються вете-
ринарною практикою, реалізацією ветеринар-
них медикаментів та препаратів. 

Кооператив ветеринарної медицини – це 
особлива форма організації ветеринарного 
бізнесу, що ґрунтується на добровільному 
об’єднанні лікарів, фельдшерів ветмедицини 
та інших працездатних громадян для спіль-
ної ветеринарної діяльності. Відповідно до 
Законів України “Про ветеринарну медици-
ну” [3] і “Про сільськогосподарську коопера-
цію” [7], кооператив є юридичною особою. 
Кооператив ветеринарної медицини самос-
тійно розробляє і затверджує план виробни-
чо-господарської діяльності, вступає в дого-
вірні відносини з державними підприємст-
вами, фермерськими і селянськими госпо-
дарствами, громадянами – власниками тва-
рин. Обслуговування підприємств різних 
форм власності здійснюється згідно з дого-
ворами – за плату відповідно до тарифів, 
розроблених кооперативом і затверджених 
головним державним інспектором ветери-
нарної медицини району [5, с. 4]. На сьогод-
ні в Хмельницькій області створено два ко-
оперативи ветеринарної медицини: у 
м. Славута – КМП “Агрозоовет” (надає ве-
теринарні послуги, послуги з дезінфекції, 
займається продажем ветеринарних препа-
ратів) та в м. Старокостянтинів – КМП “Про-
дезінфекція” (надає послуги з дезінфекції). 

IV. Висновки 
Таким чином, приватна практика, як одна з 

форм підприємницької діяльності, поступово 

входить у життя галузі ветеринарної медици-
ни. На сьогодні система органів державного 
управління не здатна забезпечити вчасне та 
якісне надання ветеринарних послуг відповід-
но до існуючих потреб. Тому виникає нагаль-
на необхідність додаткового регулювання ро-
звитку приватної ветеринарної практики, зок-
рема, Державному департаменту ветеринар-
ної медицини необхідно розробити та затвер-
дити Положення про приватного ветеринар-
ного лікаря, в якому будуть визначені його 
права, обов’язки та відповідальність; удоско-
налення системи нагляду за діяльністю при-
ватних ветеринарних аптек; розробки орієн-
товного статуту приватної ветеринарної кліні-
ки. 

Недержавна ветеринарна медицина (ві-
домча і приватна) має забезпечувати дос-
тупність і якість ветеринарних послуг для 
власників тварин і продукції тваринного по-
ходження. Основним принципом її функціо-
нування має стати надання відповідних по-
слуг усім без виключення потенційним спо-
живачам. Доступність забезпечується наяв-
ністю на певній території ветеринарних під-
розділів (фізичних та юридичних осіб), рів-
нем цін на їх послуги, можливістю вільного 
вибору ветеринарних спеціалістів. 
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