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Заплановані результати навчання:
Мета вивчення навчальної дисципліни: дати магістрантам основи знань та навички з
організації та управління ветеринарними організаціями, підприємствами, ресурсами та
виробничими процесами.
Основні завдання навчальної дисципліни: При вивченні курсу «Ветеринарне
законодавство України та міжнародне ветеринарне право» студенти мають досконало:
- ознайомитися з структурою ветеринарної медицини,
- вивчити ветеринарне право України та міжнародне.

Компетентності: загальні:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Прагнення до збереження довкілля.
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
фахові:
Здатність організовувати нагляд і контроль за виробництвом, зберіганням,
транспортуванням та реалізацією продукції тваринного і рослинного походження.
Здатність організовувати, здійснювати і контролювати документообіг та документообіг під
час здійснення професійної діяльності
Програмні результати навчання:
Відтворювати термінологію з компонентів освітньої програми.
Демонструвати розуміння особливостей діяльності лікаря ветеринарної медицини та
функціонування галузевих виробничих структур у сучасних умовах господарювання.
Упорядковувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення
діагностичних, лікувальних та підприємницьких стратегій
Методи навчання: словесні методи: лекція, розповідь-пояснення; інструктаж;
наочні методи: демонстрування, спостереження;
практичні методи: практичні роботи;
робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування.

комп’ютерні і мультимедійні методи:
проектування професійних ситуацій;
дистанційне навчання*.

використання мультимедійних презентацій;

Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Закон України про ветеринарну медицину від 2021 року.
Структура Закону України про ветеринарну медицину.
Державне управління в галузі ветеринарної медицини.
Державні органи ветеринарної медицини та їх посадові особи.
Тема 2. Законодавчі акти, які регламентують діяльність суб’єктів підприємницької діяльності
при здійсненні ветеринарної практики.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики.
Вимоги до суб'єктів господарювання при відкритті ветеринарної аптеки.
Вимоги до суб'єктів господарювання при відкритті клініки ветеринарної медицини.
Тема 3. Закон України про захист прав споживачів.
Порушення законодавства про захист прав споживачів (ст. 156-1 КУАП), правил торгівлі на
ринках (ст. 159 КУАП). Обіг продукції, яка не відповідає вимогам стандартів (ст. 167, 170
КУАП). Неправомірне застосування національного знака відповідності (ст. 170-1 КУАП).
Тема 4. Законодавство України про адміністративні порушення в галузі ветеринарної медицини.
Порушення санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідеміологічних правил і норм (ст. 42
КУАП). Обіг сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати (ст. 42-1 КУАП),
радіонукліди (ст. 42-2 КУАП), мікроорганізми та інші біологічні агентами понад гранично
допустимі рівні (ст. 42-3 КУАП). Порушення правил державної власності на тваринний світ (ст.
50 КУАП) та використання об’єктів полювання, і рибальства (ст. 85, 85-1 КУАП). Порушення
вимог щодо охорони диких тварин (ст. 87, 88-1 КУАП), охорони тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України, зоологічних та ботанічних колекцій (ст. 88-2, 90 КУАП). Незаконний
експорт та імпорт об’єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88 КУАП).
Тема 5. Юридична і дисциплінарна відповідальність фахівців.
Службова недбалість. Халатність. Лікарська помилка. Нещасний випадок. Професійна
недосвідченість.
Тема 6. Законодавчі акти, які регламентують діяльність державних служб веринарно-санітарного
контролю та нагляду на кордоні та транспорті.
Завдання регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті.
Повноваження
регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті.
Порядок уплати єдиного збору у пунктах пропуску через кордон.
Тема 7. Ветеринарна система України та ЄС щодо захисту споживачів, тварин та навколишнього
середовища. Гармонізація українського законодавства у відповідності з нормами і принципами
ЄС.
Офіційний контроль стосовно переробних підприємств у ЄС. Контроль за експортно-імпортними
операціями. Завдання офіційного ветеринара та офіційного асистента. Вимоги законодавства ЄС
до організації і методики післязабійної експертизи туш і органів ссавців та вимоги до
встановлення особливих правил організації офіційного контролю за продуктами тваринного
походження, що призначені для споживання людиною відповідно до Регламенту ЄС № 854/2004.

Тема 8. Міжнародні ветеринарні угоди, що впливають на торгівлю
Вимоги законодавства ЄС до встановлення санітарних та гігієнічних вимог, а також вимог до
ветеринарної сертифікації пастеризованого молока, молочних продуктів та сирого молока, що
призначені для споживання людиною відповідно до Рішення Комісії №2004/438/ЄС.
Вимоги законодавства ЄС до заходів контролю окремих речовин та їх залишкового вмісту в
живій худобі та продуктах тваринного походження. відповідно до Директива Ради 96/23/ЄЕС.
Трудомісткість:
Загальна кількість годин – 90 год.
Кількість кредитів – 3.
Форма семестрового контролю – іспит.
Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни:
Нарахування балів з навчальної дисципліни
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Форми, шкала та критерії оцінювання результатів навчання при проведенні поточного
та підсумкового контролю успішності здобувачів вищої освіти
Поточний контроль:

опитування (0-2);
Бали
Здатність здобувача
0
відсутність відповіді на теоретичне питання, що не дає можливість оцінити
формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання у
здобувача вищої освіти
1
здобувач вищої освіти не повністю відповів на питання з теми лекції
2
здобувач вищої освіти опанував матеріал лекції та відповів на питання відповідно
програмним результатам навчання. Демонструвати розуміння особливостей діяльності
лікаря ветеринарної медицини та функціонування галузевих виробничих структур у
сучасних умовах господарювання.

виконання завдань практичних занять (0-2);
Бали
Здатність здобувача
0
здобувач вищої освіти не був присутній на лабораторному занятті.
1
здобувач вищої освіти був присутній на лабораторному занятті, але не виконав
завдання.
2
здобувач вищої освіти повністю виконав завдання лабораторного заняття та повність
надав відповіді при захисті роботи відповідно програмним результатам навчання:
Демонструвати розуміння особливостей діяльності лікаря ветеринарної медицини та
функціонування галузевих виробничих структур у сучасних умовах господарювання.

Бали
0
0,5
1
1,5

виконання самостійної роботи (опитування)(0-1,5);
Здатність здобувача
здобувач вищої освіти не виконав самостійної роботи.
здобувач вищої освіти виконав 50% завдання самостійної роботи.
здобувач вищої освіти повністю виконав завдання самостійної роботи, але не повність
надав відповіді при захисті роботи.
здобувач вищої освіти повністю виконав завдання самостійної роботи та повність
надав відповіді при захисті роботи відповідно програмним результатам навчання:
Демонструвати розуміння особливостей діяльності лікаря ветеринарної медицини та
функціонування галузевих виробничих структур у сучасних умовах господарювання.


контрольне опитування студентів (колоквіум) (0-15);
Бали
Здатність здобувача
0
відсутність відповіді на теоретичне питання, що не дає можливість оцінити
формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання у
здобувача вищої освіти
1-2
у відповіді здобувач вищої освіти питання не розкрите, є значні помилки та окремі
положення трактуються не вірно
3-5
у відповіді здобувач вищої освіти питання не розкрите, є значні помилки але окремі
положення трактуються вірно
6-8
у відповіді здобувач вищої освіти не повністю розкрите питання, є деякі

9-14
15

невідповідності
у відповіді здобувач вищої освіти є невідповідності, але в загалом питання розкрите
здобувач вищої освіти повністю розкрив питання та надав ґрунтовну відповідь
відповідно програмним результатам навчання: Демонструвати розуміння особливостей
діяльності лікаря ветеринарної медицини та функціонування галузевих виробничих
структур у сучасних умовах господарювання.

Підсумковий контроль іспит (екзамен)
Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти на екзамені
Вид

Бали

Критерії оцінювання

завдання
відсутність відповіді на теоретичне питання, що не дає можливість
0
для 1-2го
теоретичного 1-4
питання
5-7
8

оцінити формування компетентностей та отримання програмних
результатів навчання у здобувача вищої освіти;
не повна відповідь на поставлені запитання;
не розкрито повної суті поставленого запитання
теоретичне питання розкрито повністю, що свідчить панування
програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти:
Демонструвати розуміння особливостей діяльності лікаря
ветеринарної медицини та функціонування галузевих виробничих
структур у сучасних умовах господарювання.
відсутність відповіді на теоретичне питання, що не дає можливість

0
для 3го
теоретичного 1
питання
2-3
4

оцінити формування компетентностей та отримання програмних
результатів навчання у здобувача вищої освіти;
не повна відповідь на поставлені запитання;
не розкрито повної суті поставленого запитання
теоретичне питання розкрито повністю, що свідчить панування
програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти:
Демонструвати розуміння особливостей діяльності лікаря
ветеринарної медицини та функціонування галузевих виробничих
структур у сучасних умовах господарювання.

Екзамен складається з 3-х теоретичних питань. Максимальна кількість балів за екзамен – 20.
Рекомендовані джерела інформації
Основні
1. Посібник для малих та середніх підприємств м’ясопереробної галузі з підготовки та
впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції
НАССР / Г. Василенко, О. Дорофєєва, Б. Голуб та ін. Київ: Міжнародний інститут безпечності
та якості харчових продуктів, 2017. 236 с

2. Закон України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., № 14, ст. 116).
3. Закон України «Про ветеринарну медицину» 2021 р.
4. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 14, ст. 71).
Допоміжні
1. Аграрне право України / За ред. В.З.Янчука. — К., 2000.
2. Правове регулювання ветеринарної справи в Україні / За ред.В.З.Янчука. — К., 2002.
3. Закон України «Про підприємництво»
4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності»
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