
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬ0НОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА 

МІЖНАРОДНЕ ВЕТЕРИНАРНЕ ПРАВО» 
для здобувачів вищої освіти рівня «Магістр» зі спеціальності  

211 «Ветеринарна медицина» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин та кредитів 

становить 120 годин 4 кредитів ЄКТС 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. Програма навчальної дисципліни «Ветеринарне законодавство України 

та міжнародне ветеринарне право» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів вищої освіти рівня «Магістр» зі спеціальності 211 

«Ветеринарна медицина» 

Мета навчальної дисципліни: отримати теоретичні знання в галузі 

ветеринарного законодавства України та міжнародного ветеринарного права і 

оволодіти навиками основ правозастосування в цій галузі; 

опанування студентами системою правових знань, що вимагають реалії 

сучасного розвитку суспільства, об’єктивністю подальшого зміцнення правових 

основ державного і суспільного життя, суворого і неухильного дотримання чинного 

законодавства, вироблення у майбутніх магістрів непримиренності до недоліків і 

правопорушень, дбайливого ставлення до інтересів суспільства і держави, прав і 

свобод громадян. 

Завдання навчальної дисципліни: ознайомитися з структурою вет. медицини, 

вивчити вет. право України та міжнародне. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Закон України про ветеринарну медицину; 

Тема 2. Законодавчі акти, які регламентують діяльність суб’єктів підприємницької 

діяльності при здійсненні ветеринарної практики; 

Тема 3.Закон України про захист прав споживачів; 

Тема 4. Законодавство України про адміністративні порушення в галузі 

ветеринарної медицини; 

Тема 5. Юридична і дисциплінарна відповідальність фахівців; 

Тема 6. Законодавчі акти, які регламентують діяльність державних служб 

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на кордоні та транспорті; 

Тема 7. Ветеринарна система України та ЄС щодо захисту споживачів, тварин та 

навколишнього середовища; 

Тема 8. Міжнародні ветеринарні угоди, що впливають на торгівлю. Законодавство 

Європейського Парламенту та Ради ЄС у сфері якості харчової продукції та ступінь 

врахування його вимог в законодавчій та нормативно-правовій базі України. 



У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 
Загальні компетентності: 

 здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

 знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності; 

 здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

 вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

 здатність працювати в команді; 

 здатність працювати автономно. 
Спеціальні предметні компетентності: 

Здобувач вищої освіти повинен знати: 

1) загальну теорію ветеринарного права; 

2) зміст дисципліни «Ветеринарне 

правознавство України та основи 

міжнародного ветеринарного права», її 

зв’язок з практикою; 

3) загальні засади правового 

регулювання виробництва та обігу об’єктів 

ВМ  не харчового та харчового призначення; 

4) загальну характеристику адміністративних 

правовідносин в галузі ветеринарної 

медицини України; 5) адміністративний 

процес у ВМ; 6) поняття про кримінальну 

відповідальність; 7) трудові правовідносини в 

галузі ветеринарної медицини; 8) правовий 

статус державної служби і державного 

службовця в Україні; 9) вимоги законодавства 

Європейського Союзу щодо гігієни та 

безпечності харчових продуктів. 

Результати навчання: аналізувати і застосовувати на практиці законодавчу базу в 

галузі ветеринарного законодавства щодо: 1) правового регулювання державного управління та 

організації діяльності в галузі ветеринарної медицини; 2) державної ветеринарної інспекції в Україні; 3) 

правового регулювання обігу об’єктів ветеринарної медицини не харчового і харчового призначення; 4) 

правового регулювання поводження з неякісною та небезпечною продукцією; 5) окремих 

адміністративних і кримінальних правопорушень щодо об’єктів ветеринарної медицини; 6) 

оформлення державними органами ветеринарної медицини, підрозділами ветеринарної міліції 

матеріалів про адміністративні правопорушення; 7) правового регулювання оплати праці в галузі 

ветеринарної медицини; 8) дисциплінарних стягнень і дисциплінарної відповідальності в галузі 

ветеринарної медицини; 9) організації офіційного контролю за продуктами тваринного походження, 

що призначені для споживання людиною в країнах ЄС; 10) нормативно-правових актів України: 

«Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України», Закон України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Порядок видачі 

ветеринарних документів», Закон  України «Про молоко та молочні продукти», Закон України «Про 

рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них», Закон України «Про аквакультуру», Закон 

України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Закон 

України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 

використанні генетично-модифікованих організмів»,  Закон України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)», Закон України «Про колективні договори і угоди», Закон 

України «Про охорону праці», Закон України «Про відпустки», Закон України «Про оплату праці», 

Кримінального Кодексу України,  Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу 

законів України про працю та інші; 11) юридичної відповідальність за корупційні правопорушення та 

усунення їх наслідків; заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції у ветеринарній медицині; 

12) проведення адміністративного провадження в галузі  ветеринарної медицини з  виконання 

постанови про винесення попередження, накладання штрафу, оплатне та безоплатне вилучення 

предмета, його конфіскацію, позбавлення спеціального права; 13) правового регулювання 

індивідуальних трудових спорів в Україні; 14) правового регулювання безпечності харчових продуктів в 

країнах Європейського Союзу та Україні.  

Вид підсумкового контролю – іспит. 


