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сТаноВлення Та РозВИТоК деРЖаВноЇ ВеТеРИнаРноЇ слуЖбИ В уКРаЇні

Здійснення державного ветеринарно-сані-
тарного контролю є одним з основних факто-
рів забезпечення епізоотичного благополуччя 
і продовольчої безпеки нашої держави. Органи 
державної влади, які здійснюють ветеринарно-
санітарний контроль, забезпечують контроль та 
нагляд у багатьох галузях тваринництва, а також 
виробництва й обігу харчових продуктів. Зокре-
ма, такий вид державного контролю здійснюється 
на фермах, приватних господарствах, агропро-
мислових ринках, підприємствах, що виробляють 
та реалізують харчові продукти. Окрім цього, дер-
жавний ветеринарний контроль проводиться на 
державному кордоні, під час внутрішньодержав-
них перевезень тварин і продукції тваринництва, 
а також у лісництвах та національних природних 
парках. Таким чином, система державного вете-
ринарно-санітарного контролю охоплює широкий 
спектр державного управління, починаючи від 
вирощування продуктивних тварин і закінчуючи 
реалізацією готової харчової продукції. На нашу 
думку, аналіз основних етапів становлення та роз-
витку державної ветеринарної служби в Україні 
необхідний для визначення перспектив подаль-
шого розвитку галузі, особливо в контексті гар-
монізації чинного українського законодавства із 
законодавством Європейського Союзу.

Незважаючи на широке коло наукових дослід-
жень різних сфер діяльності органів виконавчої 
влади, робота державної ветеринарної служби є не 
досить дослідженою. Різні аспекти діяльності в га-
лузі ветеринарної медицини вивчали В.Б. Авер’я-
нов, П.І. Вербицький, П.П. Достоєвський, 
С.К. Рудик, Н.М. Мельникова, Д.О. Мельничук та 
інші вчені. Однак при цьому до цього часу зали-
шається актуальним питання перспектив розвит-
ку державної ветеринарної служби в Україні, яке 
потребує додаткового аналізу та вивчення.

Метою статті є аналіз законодавства Украї-
ни в частині діяльності центральних органів ви-
конавчої влади, які здійснюють повноваження 
в галузі державного ветеринарно-санітарного 
контролю та нагляду, а також дослідження сфери 
повноважень цих органів виконавчої влади.

Нині законодавство України переживає 
системну трансформацію, відбуваються зміни 
в системі державного управління, в тому чис-
лі в галузі ветеринарної медицини. Сформувати 
досконалий апарат державного управління та 

створити надійне ветеринарне законодавство не-
можливо без всебічного врахування величезного 
досвіду законодавчого забезпечення ветеринарної 
справи в Україні на різних етапах її історичного 
розвитку [1, с. 379]. Починаючи від прийняття 
першої редакції Закону України «Про ветеринар-
ну медицину» 25 червня 1992 року Закон мав де-
кілька редакцій із суттєвими змінами, а структу-
ра державної ветеринарної служби декілька разів 
змінювала свій формат. При цьому вищезазначе-
ний Закон є чинним дотепер, а державна ветери-
нарна служба функціонує в структурі Державної 
служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів. Вивчення ста-
новлення і розвитку державної служби ветеринар-
ної медицини є важливим питанням щодо аналізу 
здійснення адміністративно-правового регулю-
вання галузі ветеринарної медицини, а також мо-
делювання її майбутнього розвитку.

Україна по праву вважається державою з роз-
винутим тваринництвом і традиційно високим 
рівнем виробництва тваринної продукції. Для ре-
гулювання аграрної галузі загалом і тваринництва 
зокрема в Україні здійснюються заходи державно-
го контролю за дотриманням законодавства в га-
лузі ветеринарної медицини. Оскільки ця сфера 
пов’язана з багатьма ключовими питаннями без-
пеки держави, розвиток тваринництва, виробни-
цтво харчових продуктів, охорона здоров’я людей 
і тварин (епізоотична безпека), вивчення системи 
державних органів ветеринарної медицини, їх ста-
новлення та розвиток є необхідною передумовою 
для якісного юридичного забезпечення цієї галузі.

Функції державної ветеринарної служби 
в Україні у різні періоди виконували різні ком-
петентні органи виконавчої влади. Становлення 
і розвиток державної ветеринарної служби Украї-
ни, як і багатьох інших органів виконавчої влади, 
доцільно розглядати від дати створення новітньої 
Української держави – 24 серпня 1991 року. З ог-
ляду на те, що, перебуваючи в складі Радянського 
Союзу, органи державної влади Української Ра-
дянської Соціалістичної Республіки були повні-
стю залежні від управління Союзу Радянських Со-
ціалістичних Республік, у цій статті радянський 
період залишимо поза увагою.

Першим законодавчим актом незалежної 
України, який стосувався безпосередньо здійс-
нення ветеринарно-санітарного контролю, став 
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Закон України «Про ветеринарну медицину» від 
25 червня 1992 року [2]. Закон визначав основні 
завдання ветеринарної медицини, містив поло-
ження щодо наукової діяльності, роботи спеціа-
лістів, а також роботи державних органів ветери-
нарної медицини загалом. Варто відзначити, що 
Закон «Про ветеринарну медицину» 1992 року зі 
змінами є чинним на момент написання цієї стат-
ті, і відповідно, є одним із найдавніших чинних 
законодавчих актів незалежної України.

Відповідно до першої редакції Закону ветери-
нарна медицина визначалась як комплекс заходів 
щодо профілактики захворювань тварин, їх ліку-
вання, скорочення втрат від хвороб, неплідності 
і падежу, підвищення якості сировини і продуктів 
тваринного походження, попередження та бороть-
би з хворобами, спільними для тварин і людей, 
одержання екологічно чистих продуктів харчу-
вання. Щодо визначення терміна державний вете-
ринарний контроль, то цим терміном позначалась 
діяльність органів державної ветеринарної ме-
дицини з виконання ветеринарних вимог під час 
виробництва, переробки, зберігання, транспор-
тування тварин та сировини і продуктів тварин-
ного походження, виробництва та використання 
імунобіологічних, біологічних, рослинних, хіміч-
них, хіміко-фармацевтичних препаратів, а також 
з додержання правил утилізації загиблих тварин.

Стаття 2 Закону «Про ветеринарну медицину» 
в першій редакції визначала такі основні завдання 
ветеринарної медицини: профілактика, діагнос-
тика, лікування інфекційних, інвазійних і неза-
разних хвороб свійських тварин та дикої фауни, 
контроль за випуском для реалізації доброякіс-
них у ветеринарному відношенні продуктів і сиро-
вини тваринного походження, захист населення 
від хвороб, спільних для тварин і людей, охорона 
території України від занесення інфекційних хво-
роб тварин з територій інших держав, контроль за 
переміщенням, експортом та імпортом сировини 
і тварин, продукції тваринного походження, ве-
теринарно-санітарна експертиза продуктів тва-
ринного і рослинного походження, контроль за 
якістю виробництва лікувальних, діагностичних, 
профілактичних засобів та кормових добавок, 
призначених для ветеринарної медицини, радіо-
логічний і токсикологічний контроль продуктів 
тваринного і рослинного походження на ринках, 
м’ясокомбінатах, холодильниках та базах по заго-
тівлі, зберіганню і реалізації продуктів тощо, про-
ведення незалежної ветеринарно-санітарної екс-
пертизи продуктів, сировини і тварин, продукції 
тваринного походження, кормів, препаратів для 
цілей ветеринарної медицини у разі їх експорту 
та імпорту, контроль за додержанням юридични-
ми та фізичними особами ветеринарно-санітарних 
вимог, спрямованих на захист навколишнього 
природного середовища. Окремо було виділено 

завдання державних органів ветеринарної меди-
цини – впроваджувати на практиці новітні досяг-
нення ветеринарної науки.

Таким чином, до основних завдань ветеринарної 
медицини було віднесено не лише контроль та наг-
ляд за станом здоров’я живих тварин, але і забез-
печення безпечності харчових продуктів, кормів 
і сировини тваринного походження. На державну 
ветеринарну службу було покладено завдання та-
кож щодо контролю імпорту, експорту та транзиту 
підконтрольних продуктів (в т. ч. живих тварин) із 
правом видачі відповідних ветеринарних докумен-
тів, контролю за виробництвом і розповсюджен-
ням продуктів тваринного походження, дотриман-
ня правил вирощування (розведення) тварин.

Систему державних органів ветеринарної меди-
цини України, згідно з першою редакцією Закону 
України «Про ветеринарну медицину», станови-
ли: Головне управління ветеринарної медицини 
з державною ветеринарною інспекцією Мініс-
терства сільського господарства і продовольства 
України з підпорядкованими йому Кримським 
республіканським, обласними, Київським та Се-
вастопольським міськими управліннями держав-
ної ветеринарної медицини. Головному управлін-
ню підпорядковувались Центральна лабораторія 
ветеринарної медицини, зональні спеціалізовані 
лабораторії ветеринарної медицини по хворобах 
тварин, міжобласні спеціалізовані державні лабо-
раторії ветеринарної медицини по хворобах птиці. 
До складу Головного управління входила також 
державна корпорація «Укрзооветпромпостач», 
а також підприємства з виробництва імунобіоло-
гічних, хіміко-фармацевтичних ветеринарних 
препаратів, приладів, обладнання та інструмен-
тів. Окремо варто відзначити Державний науко-
во-дослідний контрольний інститут ветеринарних 
препаратів і кормових добавок, який є єдиним дер-
жавним органом, що здійснює державну реєстра-
цію ветеринарних препаратів і кормів.

Окрім вищезазначених суб’єктів, у структуру Го-
ловного управління входили служби державної ве-
теринарної медицини на залізницях та прикордон-
них контрольних пунктах ветеринарної медицини, 
а також відділення відомчої ветеринарної міліції із 
забезпечення карантинних ветеринарних заходів.

20 листопада 1992 року було прийнято Поста-
нову Кабінету Міністрів України № 629 «Питан-
ня Головного управління ветеринарної медицини 
з державною ветеринарною інспекцією Міністер-
ства сільського господарства і продовольства» [3], 
якою було затверджено Положення про Головне 
управління ветеринарної медицини з державною 
ветеринарною інспекцією Міністерства сільського 
господарства і продовольства.

Варто відзначити певну особливість струк-
тури державної ветеринарної служби, яка була 
характерна лише для пострадянських країн, 
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а саме наявність в її складі ветеринарної міліції. 
В частині 4 Положення про Головне управління 
ветеринарної медицини з державною ветеринар-
ною інспекцією Міністерства сільського господар-
ства і продовольства було вказано таке: Головне 
управління відповідно до покладених на нього 
завдань безпосередньо, а також через підпорядко-
вані йому органи й установи координує і контро-
лює роботу відділів відомчої ветеринарної міліції, 
пов’язану із забезпеченням проведення каран-
тинних заходів. Управління ветеринарної міліції 
були самостійними структурними підрозділами 
МВС, які організаційно підпорядковувались од-
ному із заступників Міністра внутрішніх справ 
згідно з розподілом обов’язків, а функціонально – 
Головному управлінню ветеринарної медицини 
з державною ветеринарною інспекцією Міністер-
ства сільського господарства і продовольства.

З часом було прийнято окремий нормативно-
правовий акт, який регламентував роботу під-
розділів ветеринарної міліції, а саме Постанову 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про підрозділи ветеринарної міліції 
з проведення карантинних ветеринарних захо-
дів» від 29 березня 2002 року № 395 [4]. Згідно 
з частиною 3 Постанови зазначалося, що управ-
ління ветеринарної міліції є самостійним струк-
турним підрозділом МВС, який організаційно під-
порядковується одному із заступників Міністра 
внутрішніх справ згідно з розподілом обов’язків, 
а функціонально – Держветфітослужбі. Тери-
торіальні підрозділи ветеринарної міліції орга-
нізаційно підпорядковуються заступникам на-
чальників головних управлінь, управлінь МВС 
в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі, міських і районних відділів 
(управлінь) внутрішніх справ, а функціонально – 
начальникам відповідних територіальних органів 
Держветфітослужби. Ця Постанова КМУ втрати-
ла чинність лише 21 серпня 2015 року. Відповід-
но, всі підрозділи ветеринарної міліції на терито-
рії України були ліквідовані.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Питання Державного департаменту ве-
теринарної медицини» від 17 листопада 1997 року 
№ 1277 [5] на базі Головного управління ветери-
нарної медицини з державною ветеринарною ін-
спекцією Міністерства сільського господарства 
і продовольства було створено Державний депар-
тамент ветеринарної медицини Міністерства агро-
промислового комплексу України. Державний 
департамент ветеринарної медицини став право-
наступником прав і обов’язків ліквідованого Го-
ловного управління ветеринарної медицини з дер-
жавною ветеринарною інспекцією Міністерства 
сільського господарства і продовольства.

Наступним етапом діяльності державної вете-
ринарної служби стало створення центрального 

органу виконавчої влади – Державного комітету 
ветеринарної медицини. Постановою Кабінету 
Міністрів України «Питання Державного депар-
таменту ветеринарної медицини» від 30 серпня 
2007 року № 1075 [6] було реорганізовано Держав-
ний департамент ветеринарної медицини шляхом 
перетворення його у центральний орган виконав-
чої влади – Державний комітет ветеринарної ме-
дицини України. В Положенні про Державний 
комітет ветеринарної медицини України було за-
значено, що Держкомветмедицини є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра аграрної політики.

Черговим наступним етапом стало створення 
Державної ветеринарної та фітосанітарної служ-
би України. Згідно з Указом Президента Украї-
ни «Про оптимізацію системи центральних ор-
ганів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року 
№ 1085/2010 [7], було реорганізовано Держав-
ний комітет ветеринарної медицини України 
в Державну ветеринарну та фітосанітарну служ-
би України з покладанням на неї, окрім діяль-
ності в галузі ветеринарної медицини, також 
функцій з реалізації державної політики у сфері 
захисту рослин. Державна ветеринарна та фі-
тосанітарна служба України знову ж таки була 
центральним органом виконавчої влади Украї-
ни, діяльність якого спрямовувалася Кабінетом 
Міністрів України через Міністерство аграрної 
політики та продовольства України. Держвет-
фітослужба України входила до системи орга-
нів виконавчої влади і забезпечувала реалізацію 
державної політики у галузі ветеринарної меди-
цини, безпечності харчових продуктів, сферах 
карантину та захисту рослин, охорони прав на 
сорти рослин, державного нагляду (контролю) за 
племінною справою у тваринництві. Голова Дер-
жавної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України за посадою виконував функції Головно-
го державного інспектора ветеринарної медици-
ни України.

Останнім етапом розвитку і переформатуван-
ня державної ветеринарної служби в незалежній 
Україні стало створення Державної служби Укра-
їни з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів. Ця установа була створена 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про оптимізацію системи центральних орга-
нів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року 
№ 442 [8]. Державну службу України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту спо-
живачів було створено на базі Державної ветери-
нарної та фітосанітарної служби із приєднанням 
Державної інспекції з питань захисту прав спо-
живачів і Державної санітарно-епідеміологічної 
служби. На новостворену Держпродспоживслуж-
бу було покладено функції з реалізації державної 
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політики в галузях, які здійснювали вищезазна-
чені реорганізовані органи виконавчої влади.

Усі зазначені нами державні органи викону-
вали в певні періоди часу функції координації та 
забезпечення реалізації державної політики в га-
лузі ветеринарно-санітарного нагляду та контро-
лю на території України, а саме: охорона території 
України від проникнення хвороб тварин з терито-
рії інших держав або карантинних зон, захист тва-
рин та населення від збудників та хвороб тварин 
шляхом здійснення профілактичних, діагностич-
них та лікувальних заходів, здійснення заходів 
унеможливлення перенесення хвороб тварин че-
рез товари, засоби догляду за тваринами і супутні 
об’єкти, встановлення ефективних та дієвих за-
собів виявлення, локалізації, контролю і за мож-
ливості ліквідації ендемічних хвороб тварин та 
ліквідації екзотичних хвороб тварин, занесених 
на територію України, забезпечення надійних та 
ефективних заходів ліквідації спалахів хвороб 
тварин з метою зменшення втрат тварин, а в разі 
зоонозів – зменшення ризику для людей.

Державні органи ветеринарної медицини здій-
снювали та здійснюють нині моніторинг кормів та 
води для забезпечення їх придатності для вживан-
ня та неможливості перенесення хвороб тварин, 
забезпечення правильного, належного, ефектив-
ного та безпечного застосування ветеринарних 
препаратів, захист навколишнього природного 
середовища від негативних наслідків, що пов’яза-
ні з вирощуванням та обігом тварин, захист благо-
получчя тварин шляхом забезпечення гуманного 
ставлення до них протягом усього їхнього жит-
тя, здійснення передзабійного клінічного огля-
ду тварин та проведення ветеринарно-санітарної 
експертизи продуктів тваринного походження, 
у тому числі тварин, забитих на полюванні, вклю-
чаючи бактеріологічні, радіологічні, паразитоло-
гічні та токсикологічні лабораторні дослідження, 
здійснення державного ветеринарно-санітарно-
го контролю та нагляду в процесі виробництва й 
обігу продуктів тваринного походження, ветери-
нарних препаратів, субстанцій, кормових доба-
вок, преміксів, кормів, штамів мікроорганізмів, 
репродуктивного і патологічного матеріалу та 
здійснення державного ветеринарно-санітарного 
нагляду під час обігу засобів ветеринарної меди-
цини та засобів догляду за тваринами, здійснення 
моніторингу залишкових кількостей ветеринар-
них препаратів та інших забруднюючих речовин 
у тваринах, продуктах тваринного походження 
і кормах, здійснення стандартного прикордон-
ного ветеринарно-санітарного контролю та/або 
розширеного ветеринарно-санітарного контролю 
за об’єктами державного ветеринарно-санітарно-
го контролю та нагляду, контроль за переміщен-
ням об’єктів державного ветеринарно-санітарного 
контролю та нагляду в межах України тощо.

Загалом, робота державної ветеринарної служби 
є важливим фактором забезпечення стабільної епі-
зоотичної та економічної ситуації в країні. Станов-
лення і розвиток державної ветеринарної служби, 
як ми побачили, розпочинається з часів незалежнос-
ті України та умовно складається з п’яти основних 
етапів. Ці етапи відповідають періодам діяльності 
п’яти центральних органів виконавчої влади, упов-
новажених здійснювати державний ветеринарно-
санітарний контроль та нагляд, які створювались 
та розформовувались згідно з постановами Кабінету 
Міністрів України та в одному окремому випадку – 
згідно з Указом Президента України. Перерахуємо 
окремо в хронометричному порядку ці центральні 
ограни виконавчої влади: Головне управління ве-
теринарної медицини з державною ветеринарною 
інспекцією Міністерства сільського господарства 
і продовольства; Державний департамент ветери-
нарної медицини Міністерства агропромислового 
комплексу України; Державний комітет ветери-
нарної медицини України; Державна ветеринарна 
та фітосанітарна служба України; Державна служ-
ба України з питань безпечності харчових продук-
тів та захисту споживачів.

Виконання функцій цих органів забезпечува-
ли державні інспектори ветеринарної медицини, 
лікарі ветеринарної медицини, ветеринарні лікарі 
та фельдшери, лаборанти, санітари та інший персо-
нал. Роботу державних ветеринарних відомств очо-
лював керівник – Головний державний інспектор 
ветеринарної медицини України. Нині Головний 
державний інспектор ветеринарної медицини очо-
лює Департамент безпечності харчових продуктів 
та ветеринарії, однак при цьому підпорядковується 
Голові Державної служби України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів.

Варто звернути увагу, що структура цих орга-
нів державної влади залежала від загального век-
тора зовнішньої політики держави. Як і в інших 
основних питаннях державної політики, ці напря-
ми зовнішньої політики можна умовно розділити 
на «східний» та «західний». Відповідно, робота 
державних органів при «східному» (російському) 
напрямі була зорієнтована на співпрацю в рамках 
Митного союзу, а робота при «західному» (європей-
ському) напрямі передбачає орієнтацію на стандар-
ти європейських країн. Так, створена в 2010 році 
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба за 
своєю структурою і функціями мала спільні риси 
з аналогічним органом виконавчої влади Росій-
ської Федерації. Теперішня ж структура, а саме 
Державний департамент ветеринарної медици-
ни та безпечності харчових продуктів у структурі 
Держпродспоживслужби України, створено згідно 
з моделлю країн-членів Європейського Союзу.

Враховуючи загальний європейський вектор 
розвитку країни, наближення українського за-
конодавства, у тому числі в сфері ветеринарної 
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медицини, до законодавства Європейського Союзу 
є логічним етапом сучасного розвитку нашої дер-
жави. Введення нових правових норм, визнання 
еквівалентності законодавства країн Європейсько-
го співтовариства та створення нових органів вико-
навчої влади відбувається саме в рамках виконання 
Україною положень Угоди про асоціацію між Укра-
їною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Натепер на законодавчому рівні було створено 
всі передумови для забезпечення функціонування 
державної ветеринарної служби згідно з кращи-
ми європейськими аналогами. Разом із тим таке 
функціонування стане можливим лише за умови 
додержання ветеринарного законодавства, а також 
за належного державного фінансування цієї галузі.
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анотація

Костюк Ю. Б. становлення та розвиток державної 
ветеринарної служби в україні. – Стаття.

Державна служба ветеринарної медицини є важ-
ливим складником виконавчої гілки державної влади, 
оскільки саме ця служба здійснює контроль та нагляд 
у сфері тваринництва, виробництва та реалізації хар-

чової продукції, імпорту та експорту продукції та си-
ровини тваринного походження тощо. Від злагодженої 
роботи ветеринарної служби залежить епізоотичне бла-
гополуччя та продовольча безпека держави. Юридич-
ний аналіз становлення державної ветеринарної служ-
би в Україні дає змогу простежити основні позитивні та 
негативні моменти її формування, а також визначити 
перспективи подальшого розвитку.

Не зважаючи на те, що державний контроль у галузі 
ветеринарної медицини поширюється на широке коло фі-
зичних та юридичних осіб, робота державної служби вете-
ринарної медицини та зокрема її становлення та розвиток 
є темою не досить вивченою науковцями. Серед учених, 
які займались вивченням цього питання, можна виділити 
В.Б. Авер’янова, П.І. Вербицького, П.П. Достоєвського, 
С.К. Рудика, Н.М. Мельникова, Д.О. Мельничука.

Метою дослідження є аналіз становлення держав-
ної ветеринарної служби, враховуючи хронологію 
виникнення центральних органів виконавчої влади, 
уповноважених на виконання відповідних функцій. 
Такий аналіз проведено для виявлення як позитивних, 
так і негативних факторів роботи державної ветери-
нарної служби в Україні, а також для прогнозуван-
ня подальшої роботи ветеринарної служби в рамках 
виконання положень Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони.

У статті здійснено аналіз основних етапів станов-
лення та розвитку державної ветеринарної служби 
в Україні. Проведено аналіз основних нормативно-пра-
вових актів, які стосуються діяльності державної 
ветеринарної служби, в контексті наближення укра-
їнського законодавства у сфері ветеринарної медици-
ни до законодавства Європейського Союзу. Розгля-
нуто шлях розвитку державної ветеринарної служби 
за період від проголошення Акта незалежності Украї-
ни 24 серпня 1991 року і дотепер.

Ключові  слова: адміністративне право, ветери-
нарно-санітарний контроль.

Summary

Kostyuk Yu. B. Incipience and development of the 
State veterinary service in Ukraine. – Article.

State veterinary medicine service is an important com-
ponent of the executive branch of government, as it pro-
vides such activities as control and supervision of livestock 
production, production and distribution of food products, 
import and export of products and raw materials of animal 
origin, etc. The epizootic welfare and food security of the 
whole country depends on the clear functioning of the vet-
erinary service. The legal analysis of the state veterinary 
service in Ukraine allows us to underline the main positive 
and negative moments of its formation, as well as to deter-
mine the prospects of further development.

Despite the fact that state veterinary control extends 
to a wide range of individuals and legal entities, the work 
of the state veterinary service, and in particular its for-
mation and development, is a topic that is insufficient-
ly studied by scholars. Among the scientists who were 
engaged in the study of this issue can be distinguished 
V.B. Averyanov, P.I. Verbitsky, P.P. Dostoevsky, 
S.K. Rudyk, N.M. Melnikova, D.O. Melnichuk.

The main purpose of this article is to analyze forma-
tion of the State veterinary service, taking into account 
the chronology of the emergence of central executive au-
thorities empowered to perform the relevant functions. 
This analysis was conducted to identify both the positive 
and the negative factors of the functioning of the state 
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veterinary service in Ukraine, as well as to predict the 
further work of the veterinary service within the frame-
work of implementation provisions of the Association 
Agreement between the European Union and the Europe-
an Atomic Energy Community and their member states, 
of the one part, and Ukraine, of the other part.

In the article was made analysis of the main stages of 
formation and development of the State veterinary service 
in Ukraine. The evaluation of the basic legal acts concern-

ing activity of the State veterinary service in context of 
approximation of Ukrainian legislation in the field of vet-
erinary medicine to the legislation of the European Union 
has been carried out. In the article was reviewed the way 
of development of the state veterinary service, since the 
proclamation of the Act of Independence of Ukraine from 
August 24, 1991 to present days.

Key  words: administrative law, veterinary and sani-
tary control.


