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Відповідно до Основного Закону України зовнішньополітичні орієнтири нашої держави в галузі ветеринарної медицини спрямовані на забезпечення її основних завдань шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародної співпраці за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права [1].
Правовою основою міжнародних правовідносин у галузі ветеринарної медицини є конституційна норма, згідно з якою чинні міжнародні договори, належним чином ратифіковані Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Отже, розгляд міжнародного співробітництва у галузі ветеринарної медицини базується на принципах, які визначають пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права, а також сумлінного виконання всіх своїх міжнародних зобов’язань. 
Значна кількість укладених Україною міжнародних договорів про співпрацю з іншими країнами в галузі ветеринарної медицини є свідченням здійснення нашою державою активної зовнішньої політики щодо розвитку двох- та багатосторонніх міждержавних відносин у цій сфері, зумовленої її національними інтересами та прагненням підтримати ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя, забезпечити міжнародну безпеку та вирішити важливі проблеми людства.
Розвиток міжнародних відносин нашої країни з прикордонними державами (Російська Федерація, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова), в галузі ветеринарної медицини  має велике значення у діяльності правоохоронних органів України ( ветеринарної міліції, підрозділів Державної прикордонної служби України, Митної служби ) та інших держав, від взаємодії яких безпосередньо залежить взаємна охорона територій від занесення збудників інфекційних хвороб тварин, здійснення ветеринарного контролю та нагляду за переміщенням (експортом, імпортом, транзитом) через державні кордони об’єктів ветеринарного контролю та нагляду тощо, а також безперешкодне і широке спілкування із зовнішнім світом [4].
Так, з метою взаємного забезпечення територій від епізоотій у 1993 році урядом України було підписано багатосторонню “Угоду про співробітництво в галузі ветеринарії ” з рядом країн СНД, у тому числі Російською Федерацією, Білоруссю та Молдовою. Відповідно до положень цієї Угоди країни-учасниці „вживають необхідних заходів щодо запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб тварин з однієї території на іншу при перевезенні всіх видів підконтрольних ветеринарному нагляду вантажів усіма видами транспорту” [9].
Серед позитивних тенденцій у співробітництві в галузі ветеринарії між Україною та вищезазначеними державами потрібно виділити окремі положення Угоди, спрямовані на міжнародні стандарти, а саме: надання всієї необхідної інформації про епізоотичну ситуацію в державі на запит однієї з країн-учасниць; обов’язок негайного інформування телеграфом про ситуацію щодо інфекційних хвороб тварин, масових захворювань невідомої етіології та раніше не зареєстрованих хвороб. В останньому разі припиняється вивіз з країни „тваринницьких вантажів”, що має принципове значення для попередження розповсюдження та поширення інфекційних хвороб тварин. Необхідно також зазначити, що в той час Україна не була членом Міжнародного Епізоотичного Бюро, проте названою Угодою взяла на себе окремі зобов’язання кращої світової практики. Одночасно положення Угоди щодо відновлення встановленого порядку вивозу таких вантажів „лише після попередньої консультації та взаємної домовленості між центральними ветеринарними органами всіх зацікавлених сторін не відповідають затвердженим „Ветеринарним вимогам щодо імпорту в Україну об’єктів ветеринарного контролю та нагляду ” [3], де чітко визначено, що заражена певною хворобою територія країни або зона може вважатись благополучною після спливу з моменту появи останнього випадку захворювання строку, що перевищує період заразності, та проведення відповідних ветеринарно-санітарних заходів із недопущення повторної появи чи розповсюдження такої хвороби. Зазначене є надзвичайно важливим моментом для нашої країни в контексті постійного розвитку наукових знань про зв’язок між збудниками та хворобами тварин, а також – даних епізоотологічного розслідування щодо значного ускладнення епізоотичної ситуації в країнах Європи [8].
Крім вищезазначеної Угоди, урядом України було підписано в    2002 році „Угоду про співробітництво в галузі ветеринарної медицини з урядом Республіки Білорусь” [7] та в 2003 році „Ветеринарно-санітарну конвенцію з урядом Республіки Молдова” [2]. Правовий аналіз положень зазначених міжнародних договорів свідчить про наявність позитивних зрушень у розвитку та поглибленні співробітництва між країнами, виходячи з інтересів у торговельних зв’язках між ними. Так, відповідають світовій практиці: взаємні повідомлення про інфекційні захворювання тварин; обмін необхідною нормативно-правовою та іншою спеціальною документацією щодо діяльності в галузі ветеринарної медицини; зобов’язання компетентних органів країн розробляти спеціальні ветеринарно-санітарні правила і взаємно погоджені вимоги відповідно до норм Санітарного кодексу наземних тварин [2; 5; 7]. Важливим зрушенням у розвитку відносин з Молдовою потрібно вважати видачу “аналогічних” з вищезазначеним Кодексом ветеринарних документів на всі товари, що можуть бути носіями збудників заразних хвороб тварин [2]. Водночас, відповідно до положень Угоди з Республікою Білорусь, „ветеринарна” продукція повинна супроводжуватись ветеринарними свідоцтвами, що суперечить внутрішньому законодавству України про ветеринарну медицину [7].
У 1993 році Україною також було укладено двосторонню “Угоду про співробітництво в галузі ветеринарної медицини зі Словацькою Республікою”. Виходячи з положень даної Угоди, крім вищеперерахованих, позитивними факторами в розвитку дружніх відносин між країнами можна назвати такі. Насамперед – це щомісячний обмін інформацією про інфекційні хвороби тварин. При цьому важливим фактором є нормативна вимога країн про „негайне інформування щодо прийнятих охоронних заходів від захворювань, якщо територія сусідньої держави являється неблагополучною” [6]. Враховуючи те, що „сусіди” Словаччини – Польща та Румунія – є країнами, з якими Україною не укладено таких міжнародних договорів, дана нормативна вимога є надзвичайно важливою у контексті попередження небезпеки, яку несуть інфекційні хвороби тварин для народного господарства та населення обох держав. Заслуговує також на позитивну оцінку рішення обох держав стосовно можливості правоохоронних органів та органів держветмедицини здійснювати контроль ветеринарно-санітарних заходів на підприємствах, які експортують продукти тваринного походження, що свідчить про відкритість здіснення державної політики щодо охорони своїх територій від ввозу небезпечного для здоров’я товару [6].
 Укладання Україною міжнародних угод значно полегшує діяльність підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів, у проведенні профілактичних карантинних заходів, щодо недопущення розповсюдження  спалахів інфекційних хвороб тварин та інших негативних наслідків для населення.
Вищенаведений правовий аналіз свідчить про те, що сьогодні першочерговим завданням є укладання повномасштабних міжнародних договорів про співробітництво з метою поглиблення співробітництва в галузі ветеринарної медицини, створення атмосфери взаємної довіри та поваги, розбудови взаємовигідних партнерських відносин.  
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