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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми визначається тенденціями гуманізації міжнародного права 

ХХІ століття в контексті екоцентризму, як вирішення проблем екологічної кризи. 

Перехід до екоцентризму та міжнародного права сталого розвитку зумовлює 

потреби наукового осмислення нових комплексів міжнародно-правових норм, що 

визначають місце людини в екологічній системі Землі. Міжнародно-правові 

стандарти благополуччя тварин (далі – МПСБТ) є інтегрованою частиною сучасного 

міжнародного права сталого розвитку і відтворюються державами та іншими 

суб’єктами міжнародного права в практиці нормотворення та правозастосування 

ХХІ століття. Актуальність теми дослідження обумовлюється посиланням на 

МПСБТ в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, рішенні МС ООН щодо 

китобійного промислу «Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand 

intervening)», рішенні Апеляційного Органу СОТ щодо торгівлі продукцією з 

тюленів «Європейські Співтовариства – Заходи, які забороняють ввезення і торгівлю 

продуктами з тюленів». Перегляд і доопрацювання у 2015 році Санітарного кодексу 

наземних тварин та Санітарного кодексу водних тварин Всесвітньої організації 

охорони здоров’я тварин, що закріплюють, inter alia, і стандарти благополуччя 

тварин, засвідчує потребу у їх детальному вивченні та аналізі. 

Погіршення економічного співробітництва України і РФ в результаті 

агресивної війни РФ проти України, євроінтеграційний поступ України зумовлюють 

необхідність відкриття нових ринків для вітчизняної продукції тваринництва. Для 

Європи забезпечення стандартів благополуччя тварин є маркером якості продукції, 

необхідною умовою допуску на ринок. Визначення МПСБТ, приведення у 

відповідність законодавства України європейським стандартам поводження з 

тваринами, є актуальним і важливим зокрема і для економічного розвитку України. 

МПСБТ містяться у п’яти конвенціях Ради Європи: Європейській конвенції про 

захист тварин під час міжнародних перевезень (а також в альтернативній їй 

Європейській конвенції про захист тварин під час міжнародних перевезень 

(переглянута) 2003 року), Європейській конвенції про захист тварин, що 

утримуються на фермах 1976 року, Європейській конвенції про захист тварин, 

призначених на забій 1979 року, Європейській конвенції щодо захисту хребетних 

тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей 1986 року, 

Європейській конвенції щодо захисту домашніх тварин 1987 року.  

Різні аспекти теми дисертаційного дослідження були розглянуті в роботах 

таких вітчизняних та іноземних вчених, як Б.Баусфілд, П.Безобразов, В.Борейко, 

В.Боуманс, М.Боуман, Р.Браун, С.Бреллс, Д.Брум, В.Буроменський, В.Буткевич, 

О.Буткевич, Дж.Вапнек, М.Варас, Дж.Вебстер, О.Верейці, Д.Вілкінс, М.Гібсон, 

Дж.Годсон, І.Головко, Т.Градін, П.Девіс, В.деЛію, Дж.Дункан, К.Еботт, М.Епплбі, 

А.Журба, А.Зак, О.Задорожній, О.Зайчук, Н.Зубченко, А.Індребо, С.Кан, С.Кассезе, 

К.Квінтерос, Ю.Колосов, Т.Короткий, Н.Крилов, К.Ламм, Е.Ліндзі, І.Лобов, 

Дж.Лоуренс, І.Лукашук, О.Луць, С.Ляхівненко, М.Медведєва, Д.Меллор, В.Мицик, 

В.Мирошниченко, Дж.МкЕлдоуні, К.Наусман, М.Нуссбаум, Е.Ніколаєва, Ж.-

М.Ньоманн, А.Олссон, Т.Павлова, Д.Пітчард, К.Реджвелл, Т.Ріґан, І.Робертсон, 

П.Ройтер, К.Сайкс, К.Санстейн, П.Сінґер, К.Скубішевські, Д.Снідал, К.Стаффорд, 



 

 

В.Третьякова, О.Тіунов, О.Устименко, Д.Фавре, Н.Франко, Г.Франсіон, Д.Фрейзер, 

М.Фрід, Ф.Фроже, М.Хаас, В.Цірат, М. Чапман, Ю.Шемшученко та інші. 

Попри актуальність теми дисертації ступінь її розробки в науці міжнародного 

права є незадовільним. Питання визначення МПСБТ лишилось не розкритим. 

Ретельне дослідження дозволило дійти цілісного бачення, формулювання і 

визначення МПСБТ, визначити їх місце в сучасному міжнародному праві, що є 

запорукою їх успішної імплементації у національне законодавство, зокрема і 

України. Це дозволить покращити умови утримання тварин, стане запорукою 

контролю якості продуктів тваринництва. 

Зв’язок з науковими темами, планами, програмами. Дисертацію виконано в 

рамках комплексної наукової програми Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Розбудова міжнародних, правових, політичних та 

економічних основ державності України» № 97128 (у рамках теми наукового 

дослідження Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних 

процесах» №011БФ048-01 – відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

міжнародного права Інституту). 

Мета дослідження. Визначити правову природу, юридичний зміст МПСБТ, 

місце МПСБТ в процесі міжнародно-правового регулювання поводження з 

тваринами, практичні наслідки застосування МПСБТ в сучасному міжнародному 

праві. 

Задачі дослідження:  

- визначити основні міжнародно-правові поняття щодо поводження з 

тваринами, граничні з категорією МПСБТ, їх співвідношення та функції в процесі 

міжнародно-правового регулювання поводження з тваринами; 

- визначити юридичний зміст категорії МПСБТ і правові наслідки її 

застосування в процесі міжнародно-правового регулювання як процесі об’єктивного 

зобов’язування суб’єктів міжнародного права до відповідних дій відповідно до 

вимог стандартів; 

- визначити основні етапи еволюції і становлення МПСБТ; 

- визначити юридичний зміст МПСБТ; 

- визначити різновиди МПСБТ, провести відповідно до юридичного змісту 

класифікацію МПСБТ; 

- визначити роль і місце міжнародних міжурядових організацій в процесі 

формування змісту і реалізації МПСБТ; 

- визначити роль і місце міжнародних неурядових організацій в процесі 

формування змісту і реалізації МПСБТ; 

- визначити юридичні наслідки для України підписання і ратифікації УАЄС в 

контексті договірних зобов’язань щодо забезпечення стандартів благополуччя 

тварин. 

Об’єктом дослідження виступають міждержавні відносини в сфері захисту і 

благополуччя тварин. Предметом дослідження є МПСБТ, що містяться в 

міжнародних угодах, міжнародно-правових звичаях, односторонніх актах держав, 

актах міжнародних організацій та внутрішнього законодавства, динаміці їхнього 

створення і реалізації, рішеннях міжнародних судових установ, дипломатичних 



 

 

документах, заявах і виступах державних діячів, наукових працях у сфері 

міжнародного, конституційного, кримінального, цивільного та інших галузей права. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових методів і 

підходів, принципів пізнання нормотворення і застосування міжнародного права в 

міжнародній системі. З метою одержання достовірних наукових результатів 

дослідження використовувалися філософські методи. Зокрема, метод діалектичної 

логіки дозволив розкрити характер залежності нормативного регулювання 

поводження з тваринами від особливостей розвитку міжнародного права на різних 

етапах. Також він дав можливість вивчити об’єктивні правові явища у їхній 

системній взаємопов’язаності та взаємозумовленості. Закон єдності й боротьби 

протилежностей уможливив виявлення суперечливих тенденцій в правовому 

регулюванні поводження з тваринами і формування МПСБТ, що впливають на 

реалізацію державами та іншими суб’єктами міжнародного права договірних і 

звичаєвих норм міжнародного права. Закон заперечення дав змогу встановити 

форми взаємовпливу різних тенденцій і категорій міжнародного права на 

регулювання благополуччя тварин в сучасних міжнародних відносинах.  

Формально-логічний метод використано для визначення основних понять, 

юридичних категорій у сфері поводження з тваринами та визначення нормативного 

змісту МПСБТ. Метод тлумачення норм дав можливість з’ясувати сутність і 

провести аналіз юридичного змісту положень міжнародних універсальних, 

регіональних та національних правових актів, що стосуються основних аспектів 

змісту МПСБТ, а також відповідних міжнародних звичаїв. Метод системного 

аналізу дозволив виявити внутрішні зв’язки міжнародно-правових норм, принципів і 

інститутів, практики різноманітних ММУО щодо формування та реалізації МПСБТ; 

здійснити систематизацію доктринальних підходів до проблем реалізації норм, які 

містять МПСБТ.  

Порівняльно-правовий метод використовувався для з’ясування відповідності 

правових актів, що регламентують поводження з тваринами і практики їхньої 

реалізації вимогам основоположних норм і принципів міжнародного права та 

практиці його суб’єктів; рівень і способи імплементації МПСБТ в національних 

правових системах. 

Історико-правовий метод використаний при вивченні еволюції МПСБТ і 

основних тенденцій їх розвитку в сучасному міжнародному праві.  

 Методи прогнозування і моделювання застосовано для оцінки тенденцій 

розвитку правового регулювання поводження з тваринами і основних напрямків 

розвитку МПСБТ. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній науці міжнародного права проведено науково-теоретичне дослідження 

змісту і місця МПСБТ в системі міжнародного права. Основні результати, що 

становлять наукову новизну, відображають особистий внесок автора та виносяться 

на захист, наступні: 

вперше: 

- надано визначення поняттю «міжнародно-правові стандарти благополуччя 

тварин» (МПСБТ), а саме, що це міжнародно-правові норми, що закріплюють 



 

 

зобов’язання держав забезпечити шляхом їх імплементації у національне 

законодавство мінімальний рівень благополуччя тварин; 

- визначено нормативний зміст МПСБТ, що знайшли відображення у 

конвенціях Ради Європи: Європейській конвенції про захист тварин під час 

міжнародних перевезень (а також альтернативній їй Європейській конвенції про 

захист тварин під час міжнародних перевезень (переглянута) 2003 року), 

Європейській конвенції про захист тварин, що утримуються на фермах 1976 року, 

Європейській конвенції про захист тварин, призначених на забій 1979 року, 

Європейській конвенції щодо захисту хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей 1986 року, Європейській конвенції щодо захисту 

домашніх тварин 1987 року, а також в документах soft law, зокрема санітарних 

кодексах МЕБ; 

- встановлено співвідношення міжнародно-правових стандартів благополуччя 

різних категорій тварин (сільськогосподарських, лабораторних тварин, тварин, які 

утримуються людиною як компаньйони). Встановлено, що міжнародно-правовими 

стандартами, спільними для всіх видів тварин, є: стандарти утримання та догляду, 

стандарти транспортування, стандарти гуманного поводження з тваринами, зокрема 

під час проведення процедури умертвіння (або забою); 

- визначено різницю в нормативному змісті між поняттями «благополуччя 

тварин» та «добробут тварин», де «благополуччя тварини» означає загальну якість 

життя тварини, що оцінюється, враховуючи психологічний, емоційний, фізичний 

стан окремо взятої тварини, а також задовільні матеріально-технічні умови її 

утримання та догляду відповідно до міжнародно-правових стандартів. «Добробут 

тварини» – це поточний стан тварини, що оцінюється, враховуючи матеріально-

технічні умови її утримання та догляду, а також психологічний, емоційний, 

фізичний стан тварини в конкретний проміжок часу; 

- доведено існування і визначено юридичний зміст звичаєвої норми 

універсального міжнародного права щодо дотримання стандартів благополуччя 

тварин з урахуванням змісту та порядку прийняття санітарних кодексів МЕБ; 

- визначено вирішальну роль в формуванні і реалізації універсальних МПСБТ 

міжнародних міжурядових організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони 

здоров’я тварин (МЕБ), ФАО у співпраці з ВООЗ (зокрема, в аспекті роботи Комісії 

з «Кодекс Аліментаріус»). Географія імплементації МПС благополуччя тварин, 

розроблених МЕБ, ФАО/ВООЗ, СОТ тощо в національні законодавства держав світу 

надала підстави визначити ці стандарти, як універсальні міжнародно-правові 

стандарти благополуччя тварин; 

- визначено місце міжнародних неурядових організацій в формуванні та 

реалізації МПСБТ шляхом участі у розробці міжнародно-правових актів, актів 

національного законодавства, проведенні освітніх програм, через практичне 

впровадження цих стандартів шляхом прийняття внутрішніх правил та регламентів 

в межах своєї діяльності і контроль за їх дотриманням; 

удосконалено:  

- визначення поняття «міжнародно-правові стандарти», під яким розуміються 

міжнародно-правові норми, які закріплюють зобов’язання держав досягнути 

визначеного мінімального рівня розвитку правовідносин, стану чи явища у 



 

 

питаннях, що є предметом особливої зацікавленості міжнародного співтовариства, 

сприяють гармонізації та уніфікації національного регулювання цих питань, 

створюються та реалізуються за широкої участі міжнародного громадянського 

суспільства; 

- визначення понять «міжнародні стандарти», «міжнародні правові стандарти», 

а також вказано на різницю між поняттями «міжнародні стандарти», «міжнародні 

правові стандарти» та «міжнародно-правові стандарти», де під «міжнародними 

стандартами» розуміються правила, поняття, а також актуальні специфікації, які 

покликані полегшити міжнародне співробітництво держав в певних сферах через 

внесення відповідних змін до національного законодавства, зокрема на продукцію, 

послуги і передову практику; такі стандарти є результатом роботи міжнародного 

громадянського суспільства, сприяють підвищенню ефективності виробництва та 

активному росту промислового потенціалу; під «міжнародними правовими 

стандартами» розуміються наукові положення, виділені в результаті порівняльно-

правового аналізу правових систем держав, спільні для національних правових 

систем, що стосуються насамперед здійснення прав і свобод людини і громадянина 

та забезпечення функціонування державної влади на демократичних засадах;  

- класифікацію основних етапів еволюції МПСБТ; вказано, що міжнародне 

право звернулося до регулювання благополуччя тварин відносно недавно, 

попередньо були ухвалені універсальні конвенційні норми у сфері фауністичного 

права; 

отримало подальший розвиток: 

- визначення основних невідповідностей законодавства України МПСБТ, 

відсутність державної стратегії із забезпечення благополуччя тварин, проблеми 

імплементації УАУЄС щодо благополуччя тварин при їхньому утриманні, 

розведенні, перевезенні і забої;  

- пропозиція здійснити ратифікацію Україною міжнародних конвенцій щодо 

забезпечення благополуччя тварин, а саме: Європейської конвенції про захист 

тварин під час міжнародних перевезень (або Європейської конвенції про захист 

тварин під час міжнародних перевезень (переглянута) 2003 року), Європейської 

конвенції про захист тварин, що утримуються на фермах 1976 року, Європейської 

конвенції про захист тварин, призначених на забій 1979 року, Європейської 

конвенції щодо захисту хребетних тварин, що використовуються для дослідних та 

інших наукових цілей 1986 року; 

- інституційні зміни в системі органів державної влади України для подолання 

розбіжностей між МПСБТ та практикою їх реалізації в Україні; 

- запропоновані проекти законів України та інших нормативних актів 

відповідно до вимог реалізації положень УАУЄС стосовно забезпечення 

благополуччя тварин. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Автор дослідив та 

сформулював власне бачення проблем застосування міжнародного права у 

регламентації благополуччя тварин. Одержані автором результати можуть бути 

використані в кількох напрямах. У науково-теоретичному сенсі йдеться про 

поглиблення наукових знань та створення необхідної теоретичної бази з питань 

міжнародно-правової регламентації благополуччя тварин.  



 

 

У практичній площині результати дослідження можуть бути використані 

органами Української держави при формуванні правової позиції України у 

відносинах з Радою Європи, Європейським Союзом, міжнародними міжурядовими 

та міжнародними неурядовими організаціями в контексті імплементації МПСБТ та 

їх забезпечення в державній політиці; надалі – для вдосконалення договірно-

правових та інституційних механізмів регламентації благополуччя тварин. За 

результатами дослідження автором сформульовані пропозиції щодо внесення змін 

до Конституції України (Довідка про впровадження від 31 березня 2016 року № 5-

03/16). 

У науково-освітньому (педагогічному) аспекті мова йде про підготовку і 

перепідготовку фахівців у сфері міжнародного права, розробку і викладання курсів 

та спецкурсів з міжнародного публічного права у вищих навчальних закладах, 

підготовку відповідних розділів підручників і навчальних посібників. Отримані 

результати використано при підготовці учбових робочих програм спеціальних 

курсів «Міжнародне фауністичне право», «Міжнародно-правовий захист тварин» 

для спеціалізації «Міжнародне екологічне право» спеціальності «Міжнародне 

право» ІМВ КНУТШ.  

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконане здобувачем особисто, всі 

результати роботи, сформульовані висновки, положення і рекомендації 

обґрунтовано на основі особистого доробку автора. Для аргументації окремих 

положень роботи використовувались праці інших вчених, на які зроблено 

посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення й висновки, що містяться в дисертації, обговорювалися на засіданнях 

кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Положення дисертаційного 

дослідження автор використовував в навчальному процесі, зокрема, при викладанні 

лекційних курсів і практичних занять з міжнародного права в Інституті міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 7 наукових та науково-практичних 

конференціях: міжнародній науковій конференції «Національна імплементація 

міжнародно-правових зобов’язань України у приватноправовій сфері», м. Київ, 

27.11.2013; міжнародній науковій конференції «Соціальні права в механізмах 

захисту та забезпечення прав людини», м. Київ, 22.01.2014; міжнародній 

конференції «Здобутки науки у 2014 році» 2 частина, м. Київ, 27.12.2014; 

міжнародній науково-практичній конференції «Panstwo i Prawo 2014 Wnioskow, 

projectow, metod», Krakow, 29.12.2014-30.12.2014; міжнародній науково-практичній 

«Вплив Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на правопорядок України», м. 

Київ, 22.05.2015; міжнародній науково-практичній «Законодавство та міжнародно-

правові зобов’язання України у сфері зоозахисту: проблеми відповідності», м.Київ, 

17.06.2015; міжнародній науково-практичній «Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики», м. Одеса, 7-8.08.2015. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

відображені у 12 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях (серед них – 



 

 

3 одноосібних статті в міжнародних фахових виданнях), 7 опублікованих тез 

доповідей на наукових конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Структура дослідження зумовлена предметом, 

метою, завданнями та логікою дослідження обраної теми. Обрано структуру 

дисертації, яка містить вступ, три розділи, що об’єднують дев’ять підрозділів, 

висновки та список використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 204 

сторінки, список використаних джерел викладений на 53 сторінках, який нараховує 

435 найменувань. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, визначені мета та задачі, об’єкт та 

предмет, методологічна основа дисертації, викладено наукову новизну роботи, її 

теоретичне і практичне значення, надано відомості про апробацію результатів 

дослідження та публікації за темою дослідження, зазначено структуру роботи. 

Розділ перший «Поняття та еволюція міжнародно-правових стандартів 

благополуччя тварин» складається з трьох підрозділів і присвячений теоретичному 

та історичному дослідженню розвитку міжнародно-правових стандартів 

благополуччя тварин. 

У підрозділі 1.1. «Основні міжнародно-правові поняття щодо поводження з 

тваринами» визначено основні поняття, які використовуються в міжнародно-

правовій доктрині і практиці міжнародного права щодо тварин. Вказано на те, що 

міжнародне право в своєму регулюванні щодо тварин має два напрямки: охорону 

диких видів тварин і поводження з тваринами, які знаходяться під контролем 

людини. В першому випадку основними поняттями є «охорона тварин», «тваринний 

світ», «об’єкт тваринного світу». У другому – це «благополуччя тварин», «добробут 

тварин», «гуманне поводження з тваринами», «жорстокість». Загальними поняттями 

є термін «тварина» та «захист тварин». Вказано на різницю між термінами 

«благополуччя тварин» та «добробут тварин», які співвідносяться як ширше і вужче. 

Основними складовими благополуччя тварини є гуманне поводження, яке виключає 

жорстокість, а також добробут. 

МПР стосується як диких, так і свійських видів тварин. В свою чергу 

відповідно до міжнародного права дикі тварини поділяються на власне диких, а 

також одомашнених, синантропних і приручених. Останні категорії поки що не 

знайшли відповідного відображення в міжнародно-правових угодах. Свійські 

тварини відповідно до міжнародного права поділяються на сільськогосподарських 

та домашніх, а також здичавілих та бродячих. Окремо варто вказати на такі категорії 

тварин, як лабораторні та робочі. Якщо поводження з лабораторними тваринами є 

предметом міжнародно-правового регулювання, то поводження з робочими 

тваринами не включено до МПР.  

У підрозділі 1.2. «Поняття міжнародно-правових стандартів благополуччя 

тварин» проаналізовано такі поняття міжнародного права як «міжнародні 

стандарти», «міжнародні правові стандарти», «міжнародно-правові стандарти», 



 

 

надано визначення поняттю «міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин». 

Встановлено, що поняття «міжнародні стандарти», «міжнародні правові стандарти», 

«міжнародно-правові стандарти» не є тотожними. Зокрема «міжнародні стандарти» 

означають актуальні специфікації, що покликані полегшити міжнародне 

співробітництво держав в певних сферах через внесення відповідних змін до 

національного законодавства, зокрема на продукцію, послуги і передову практику 

(наприклад, технічні стандарти ISO). «Міжнародні правові стандарти» впливають на 

діяльність держав у правовій сфері, проте не є нормами міжнародного права і не 

закріплюють права та обов’язки суб’єктів міжнародного права, – вони є перш за все 

науковою концепцією. А міжнародно-правові норми, які закріплюють зобов’язання 

держав досягнути визначеного мінімального рівня розвитку правовідносин, стану чи 

явища у питаннях, що є предметом особливої зацікавленості міжнародного 

співтовариства, а також які сприяють гармонізації та уніфікації національного 

регулювання цих питань і створюються та реалізуються за широкої участі 

міжнародного громадянського суспільства – це і є «міжнародно-правові стандарти», 

що складаються з норм міжнародного права, рекомендацій міжнародних організацій 

(як ММУО, так і МНУО), тлумачення таких норм і рекомендацій, судової практики. 

В свою чергу МПСБТ є міжнародно-правові норми, що закріплюють зобов’язання 

держав забезпечити мінімальний рівень благополуччя тварин шляхом їх 

імплементації у національне законодавство. 

У підрозділі 1.3. «Еволюція міжнародно-правових стандартів благополуччя 

тварин» досліджено еволюцію МПСБТ від початку часів до сьогодення через 

розвиток національного законодавства до закріплення відповідних норм у 

міжнародному праві. Вказано, що власне предметом міжнародного права 

поводження людини з тваринами стало наприкінці ХІХ століття – початку ХХ ст., в 

основному зосередившись на охороні зникаючих видів, головним чином морських 

ссавців. Перші приклади міжнародно-правового регулювання поводження зі 

свійськими видами тварин з’явилися в практиці Ліги Націй, що заснувала 

Міжнародне епізоотичне бюро (з 2003 року – Всесвітня організація з охорони 

здоров’я тварин, але абревіатура «МЕБ» збережена) – міжнародну міжурядову 

організацію, що сьогодні є відповідальною за формування міжнародних стандартів 

благополуччя тварин. Наступною віхою в сфері благополуччя тварин стала поява в 

середині ХХ століття концепції «П’яти свобод», яка лягла в основу існуючого 

міжнародно-правового регулювання сфери благополуччя тварин. Проте головним 

міжнародно-правовим досягненням в другій половині ХХ століття стало визнання в 

основоположному договорі про створення ЄС (стаття 13 Лісабонського договору 

2007 року) тварин «істотами, що відчувають». Ця норма міжнародного права є 

запорукою подальшого розвитку міжнародно-правових стандартів, спрямованих на 

захист та благополуччя тварин. 

Розділ другий «Зміст міжнародно-правових стандартів благополуччя 

тварин» складається з трьох підрозділів і розкриває юридичний зміст МПСБТ 

різних видів тварин: сільськогосподарських, лабораторних тварин, а також тварин, 

що утримуються людиною як компаньйони. 

У підрозділі 2.1. «Міжнародно-правові стандарти благополуччя 

сільськогосподарських тварин» досліджується зміст міжнародно-правових 



 

 

стандартів благополуччя сільськогосподарських тварин, що містяться в трьох 

конвенціях Ради Європи: Європейській конвенції про захист тварин під час 

міжнародних перевезень 1968 року (і альтернативній їй Європейській конвенції про 

захист тварин під час міжнародних перевезень (переглянутій) 2003 року), 

Європейській конвенції про захист тварин, що утримуються на фермах, 1976 року, 

Європейській конвенції про захист тварин, призначених на забій, 1979 року; а також 

санітарних кодексах МЕБ. Відповідно міжнародно-правові стандарти благополуччя 

сільськогосподарських тварин становлять: стандарти перевезення, що містять 

вимоги до відповідного догляду і нагляду за тваринами під час перевезення, технічні 

вимоги щодо конструкції контейнерів для перевезення, вимоги щодо завантаження 

тварин, розробки найкоротшого маршруту тощо; стандарти утримання та догляду, 

що мають в основі «п’ять свобод»; стандарти гуманного поводження з тваринами, 

призначеними на забій, а саме: їх перевезення, догляду, передзабійного утримання, а 

також безпосередньо стандарти проведення процедури забою. 

У підрозділі 2.2. «Міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин, що 

використовуються в наукових експериментах» досліджується зміст міжнародно-

правових стандартів благополуччя тварин, що використовуються в наукових та 

інших експериментах (далі – лабораторні тварини). Встановлено, що в основі 

міжнародно-правових стандартів благополуччя лабораторних тварин лежить 

принцип «3Rs», а саме: зменшення кількості тварин, що використовуються в 

експерименті («reduction»), покращення умов їхнього утримання та використання 

(«refinement»), заміни нижче організованими тваринами або альтернативними 

об’єктами та методами («replacement»). Основним міжнародно-правовим 

інструментом, який встановлює міжнародно-правові стандарти благополуччя 

лабораторних тварин, є Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей, 1986 року, що містить 

нормативи догляду і утримання лабораторних тварин, порядок здійснення дослідів, 

нормативи гуманного умертвіння, дозвільних процедур, вимоги до порядку 

придбання тварин, нормативи контролю за розведенням, поставкою тварин та за 

діяльністю установ-користувачів, вимоги до освіти і професійної підготовки тих, хто 

проводить експеримент, нормативи статистичної інформації про перебіг та 

результати експериментів. Оскільки головною метою правового регулювання 

використання тварин в експериментах є контроль за їхнім благополуччям, що 

зводиться до мінімізації болю (pain), стресу/пригнічення (distress) та страждань 

(suffering), то міжнародно-правові стандарти благополуччя лабораторних тварин 

включають в себе: стандарти утримання та догляду, стандарти оцінки необхідності 

проведення експерименту, стандарти розведення, стандарти транспортування, 

стандарти придбання, а також стандарти гуманного поводження з лабораторними 

тваринами під час здійснення процедури, що впливають на їхній добробут і мають 

значення для оцінки загального рівня їх благополуччя. 

У підрозділі 2.3. «Міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин, що 

утримуються як компаньйони» досліджується зміст міжнародно-правових 

стандартів благополуччя тварин, що утримуються як компаньйони. Основою 

міжнародно-правового регулювання домашніх тварин або тварин інших видів, що 

утримуються людиною як компаньйони, є санітрані кодекси МЕБ та Європейська 



 

 

конвенція про захист домашніх тварин 1987 року, що встановили наступні 

мінімальні стандарти благополуччя домашніх тварин: стандарти утримання та 

догляду, розведення, торгівлі, присипляння, питання щодо бродячих тварин, 

проведення хірургічних операцій в нелікувальних цілях. Це єдина міжнародно-

правова угода, в якій згадані дикі тварини, що утримуються в неволі, а також 

визначені мінімальні вимоги для утримання людиною тварин диких видів як 

компаньйонів. Поза увагою залишилася категорія робочих тварин, які можуть бути 

включені до правового регулювання на рівні національного законодавства, якщо 

буде таке бажання в держави. Питання перевезення та ідентифікації домашніх 

тварин не є предметом регулювання цієї конвенції. Ці стандарти встановлені 

частково Європейською конвенцією про захист тварин під час міжнародних 

перевезень 1968 року (і альтернативній їй конвенції 2003 року), а також у кодексах 

МЕБ. 

Розділ третій «Інституційні механізми у формуванні та реалізації 

міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин» складається з трьох 

підрозділів і розкриває інституційні механізми у формуванні та реалізації 

міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин. 

У підрозділі 3.1. «Роль міжнародних міжурядових організацій у формуванні і 

реалізації міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин» аналізується 

діяльність міжнародних міжурядових організацій в сфері забезпечення міжнародно-

правових стандартів благополуччя тварин. В формуванні і реалізації міжнародно-

правових стандартів благополуччя тварин важливу роль відіграє діяльність таких 

ММУО як МЕБ, ФАО у співпраці з ВООЗ, СОТ, Рада Європи, департаменти 

Європейської комісії Європейського Союзу і його агентств. Участь ММУО у 

правотворчому процесі передбачає діяльність, спрямовану на створення правових 

норм, їх удосконалення, зміну або скасування. МЕБ є головною ММУО, яка 

спеціалізується на формуванні міжнародних стандартів благополуччя тварин, що 

знайшли своє відображення у двох документах МЕБ – Санітарному кодексі 

наземних тварин і Санітарному кодексі водних тварин. ФАО та ВООЗ серед іншого 

співпрацюють в аспекті роботи Комісії з «Кодекс Аліментаріус». Завдання СОТ 

полягають у наданні допомоги в упорядкуванні процесу торгівлі в рамках системи, 

заснованої на певних правилах; об’єктивному врегулюванні торговельних суперечок 

між урядами; організації торговельних переговорів. Рада Європи на сьогодні є 

єдиною ММУО, яка сформулювала міжнародно-правові стандарти благополуччя 

тварин. Європейським Союзом в сфері забезпечення благополуччя тварин було 

розроблено як законодавчі, так і оперативні інструменти.  

У підрозділі 3.2. «Роль міжнародних неурядових організацій у формуванні і 

реалізації міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин» 
досліджується роль МНУО, що брали участь у формуванні і нормативному 

формулюванні національно-правових і міжнародно-правових стандартів 

благополуччя тварин, активно долучалися до нормотворчої діяльності на 

національному, регіональному та універсальному рівні. МНУО можна 

класифікувати за сферою (предметом) діяльності відповідно до виду тварин: 1) 

універсальні організації, які опікуються благополуччям усіх тварин – як диких, так і 

домашніх: PETA, WAP, IFAW та ін.; 2) організації з більш специфічним фокусом 



 

 

діяльності, наприклад, Compassion in World Farming, Farm Sanctuary, Mercy for 

Animals, що опікуються сільськогосподарськими тваринами; 3) організації, 

діяльність яких сфокусована на покращення благополуччя окремих видів тварин, 

наприклад, діяльність «The Brooke» сконцентрована на покращенні благополуччя 

коней, International Dairy Federation опікується стандартами благополуччя корів, 

Latin American Poultry Association займається питаннями благополуччя домашньої 

птиці; 4) такі національні та міжнародні, як кінологічні чи фелінологічні федерації, 

основним напрямом діяльності яких є встановлення нормативів розведення 

породистих собак та котів та здійснення контролю за виставковою діяльністю в 

сфері кінології і фелінології тощо. 

У підрозділі 3.3. «Угода про асоціацію України з ЄС, як складова 

інституційного механізму імплементації міжнародно-правових стандартів 

благополуччя тварин у національне законодавство» досліджується норми Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, які передбачають зобов’язання з адаптації 

законодавства України до стандартів ЄС, визначено основні проблеми, пов’язані з 

імплементацією положень УА, які стосуються забезпечення благополуччя тварин, а 

саме: відсутність комплексної державної стратегії із забезпечення благополуччя 

тварин, проблеми імплементації Угоди про асоціацію щодо благополуччя тварин 

при їхньому утриманні і розведенні для сільськогосподарських цілей, благополуччя 

тварин у зоопарках та піддослідних тварин, проблеми імплементації Угоди про 

асоціацію щодо благополуччя тварин при перевезенні, проблеми імплементації 

Угоди про асоціацію щодо дотримання стандартів при оглушенні та забої тварин, 

проблема неучасті України в основних європейських багатосторонніх договорах 

щодо поводження з тваринами, доцільність запровадження посади уповноваженого з 

питань захисту тварин. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті дисертаційного дослідження отримано наступні узагальнюючі 

висновки: 

1. Відповідно до чинних міжнародно-правових інструментів надано 

класифікацію видам тварин: дикі, свійські (сільськогосподарські, домашні), 

лабораторні. Водночас вказано на прогалини в міжнародно-правовому регулюванні 

щодо такої категорії тварин, як «робочі тварини». Надано визначення самого 

поняття «тварини», тобто будь-які живі біологічні об’єкти, що відносяться до фауни, 

які не належать до людського роду, є істотами, здатними відчувати, що мешкають у 

своїх природних місцях існування та не знаходяться під контролем людини, а також 

ті, які знаходяться в сфері діяльності людини і безпосередньо залежні від неї. Також 

вказано на необхідність більш детального визначення на міжнародно-правовому 

рівні поняття, як «бродяча тварина» і включення до предмету міжнародно-правового 

регулювання таких понять, як одомашнена, здичавіла, приручена, синантропна 

тварина. 

2. Виходячи з наявного міжнародно-правового матеріалу, виокремлено основні 

юридичні терміни щодо тварин, а саме: захист тварин (або зоозахист), охорона 



 

 

тварин, фауна, тваринний світ, об’єкт тваринного світу, гуманне поводження з 

тваринами, жорстокість (жорстоке поводження з тваринами), страждання, 

благополуччя тварин, добробут тварин. 

3. На основі наявних міжнародно-правових інструментів встановлена різниця 

між поняттями «благополуччя тварин» і «добробут тварин». Встановлено, що 

благополуччя тварини складається із її добробуту, який досягається такими діями, 

як гуманне поводження з твариною, яке виключає жорстокість. Благополуччя 

тварини – це загальна якість життя тварини, яка оцінюється, враховуючи 

психологічний, емоційний, фізичний стан, потреби у спілкуванні і соціалізації 

окремо взятої тварини, а також задовільні матеріально-технічні умови її утримання 

та догляду відповідно до міжнародно-правових стандартів. Добробут тварини – це 

поточний стан тварини, який оцінюється, враховуючи матеріально-технічні умови її 

утримання та догляду, а також психологічний, емоційний, фізичний стан тварини в 

конкретний проміжок часу, який відповідає рівню забезпечення тварини 

необхідними матеріальними (та побутовими) потребами. 

4. Дослідження поняття «міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин» 

дозволило закцентувати увагу на різниці між такими поняттями, як міжнародні 

стандарти, міжнародні правові стандарти, міжнародно-правові стандарти. 

«Міжнародні стандарти» – це правила, поняття, а також актуальні специфікації, що 

покликані полегшити міжнародне співробітництво держав в певних сферах через 

внесення відповідних змін до національного законодавства, зокрема на продукцію, 

послуги і передову практику; такі стандарти є результатом роботи міжнародного 

громадянського суспільства, сприяють підвищенню ефективності виробництва та 

активному росту промислового потенціалу. «Міжнародні правові стандарти» – це 

наукові положення, виділені в результаті порівняльно-правового аналізу правових 

систем держав, спільні для національних правових систем, що стосуються 

насамперед здійснення прав і свобод людини і громадянина та забезпечення 

функціонування державної влади на демократичних засадах. «Міжнародно-правові 

стандарти» – це міжнародно-правові норми, які закріплюють зобов’язання держав 

досягнути визначеного мінімального рівня розвитку правовідносин, стану чи явища 

у питаннях, що є предметом особливої зацікавленості міжнародного співтовариства, 

сприяють гармонізації та уніфікації національного регулювання цих питань, 

створюються та реалізуються за широкої участі міжнародного громадянського 

суспільства. Міжнародно-правові стандарти складаються з норм міжнародного 

права, рекомендацій міжнародних організацій (як ММУО, так і МНУО), тлумачення 

таких норм і рекомендацій, судової практики. Низка міжнародно-правових 

стандартів отримала визнання у якості імперативних норм міжнародного права, і 

можна очікувати, що таких стандартів ставатиме все більше. З’явившись з 

ухваленням Статуту ООН, міжнародно-правові стандарти як правове явище є 

наочним прикладом пристосування регулятивного механізму міжнародного права до 

різноманітних завдань і викликів, які постають перед ним у світі, що постійно та, 

часто непередбачувано, змінюється.  

5. Сформульоване визначення поняття «міжнародно-правові стандарти 

благополуччя тварин» а саме, що це міжнародно-правові норми, які закріплюють 



 

 

зобов’язання держав забезпечити мінімальний рівень благополуччя тварин шляхом 

їх імплементації у національне законодавство. 

6. На основі дослідження появи і становлення МПСБТ виявлено, що 

міжнародне право звернулося до питання благополуччя тварин відносно недавно, 

попередньо напрацювавши універсальні конвенційні норми у сфері фауністичного 

права. Головним міжнародно-правовим досягненням в другій половині ХХ століття 

стало визнання в основоположному договорі про створення ЄС тварин істотами, що 

відчувають. Ця норма міжнародного права є запорукою подальшого розвитку 

міжнародно-правових стандартів, спрямованих на захист та благополуччя тварин. 

7. Визначено зміст МПСБТ, що знайшли своє відображення у п’яти конвенціях 

Ради Європи: Європейській конвенції про захист тварин під час міжнародних 

перевезень (а також альтернативній їй Європейській конвенції про захист тварин під 

час міжнародних перевезень (переглянута) 2003 року), Європейській конвенції про 

захист тварин, що утримуються на фермах 1976 року, Європейській конвенції про 

захист тварин, призначених на забій 1979 року, Європейській конвенції щодо 

захисту хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових 

цілей 1986 року, Європейській конвенції щодо захисту домашніх тварин 1987 року. 

Деяка декларативність норм конвенцій дещо урівноважується кількістю додаткових 

документів у вигляді рекомендацій та резолюцій до конвенцій. Встановлено, що 

міжнародно-правовими стандартами, спільними для всіх видів тварин, є: стандарти 

утримання та догляду, стандарти транспортування, стандарти умертвіння (або 

забою).  

8. Завдяки діяльності ММУО правові стандарти благополуччя тварин 

передових держав стали нормами міжнародного права. Участь ММУО у 

правотворчому процесі передбачає діяльність, спрямовану на створення правових 

норм, їх удосконалення, зміну або скасування. В формуванні і реалізації МПСБТ 

важливу роль відіграє діяльність таких ММУО як Всесвітня організація охорони 

здоров’я тварин (МЕБ), ФАО та ВООЗ (зокрема, в аспекті роботи Комісії з «Кодекс 

Аліментаріус»), Рада Європи, департаменти Європейської комісії Європейського 

Союзу і його агентств. Значна географія імплементації стандартів благополуччя 

тварин, розроблених ММУО, в національні законодавства держав світу дає підстави 

визначати ці стандарти, як універсальні МПСБТ. Рада Європи є єдиною на сьогодні 

ММУО, яка підготувала для ухвалення консолідовані в конвенції міжнародно-

правові норми щодо благополуччя тварин. 

9. Аналіз законодавства ЄС показує, що Союз впроваджує активну політику 

щодо благополуччя тварин, ухвалюючи відповідні плани дій, стратегії, директиви, 

резолюції, регламенти тощо, які в своїй основі використовують стандарти, 

розроблені МЕБ. Україна зобов’язалась відповідно до Угоди про асоціацію України 

з ЄС гармонізувати своє національне законодавство з європейськими нормами та 

стандартами, зокрема і МПСБТ. 

10. Одним з основних завдань МНУО було і залишається формування 

громадської думки щодо питань благополуччя тварин та їх винесення для 

обговорення на офіційному рівні. МНУО продовжують працювати над тим, щоб 

привернути увагу провідних ММУО до Всесвітньої декларації благополуччя тварин. 

МНУО впливають на процес вироблення норм міжнародного права у сфері 



 

 

благополуччя тварин. МНУО співпрацюють з ММУО щодо розробки стандартів 

благополуччя тварин: це і обов’язкові стандарти МЕБ, які мають безпосередній 

вплив на правила Багатосторонньої торговельної системи, і керівні принципи та 

рекомендації Групи Світового Банку, які носять характер норм м’якого права та 

адресовані урядам і приватним акторам.  

11. Важливу роль МНУО відіграють у імплементації стандартів на 

національному рівні: розробці національного законодавства, освітніх програмах та 

практичному впровадженні цих стандартів. Також МНУО здійснюють контроль за 

впровадженням та дотриманням стандартів. 

12. В імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які 

стосуються забезпечення благополуччя тварин, окреслені основні проблеми, а саме: 

відсутність комплексної державної стратегії із забезпечення благополуччя тварин; 

проблеми імплементації Угоди про асоціацію щодо благополуччя тварин при 

їхньому утриманні і розведенні, перевезенні і забої; проблема неучасті України в 

основних європейських багатосторонніх договорах щодо поводження з тваринами; а 

також створення компетентного органу з питань захисту тварин. Відсутність 

комплексної державної стратегії із забезпечення благополуччя тварин призвела до 

того, що в Україні не були створені нормативні та інституційні механізми, які 

належним чином сприяли б виконанню вимог, передбачених європейськими 

стандартами. Регламентація відносин у цій сфері, натомість, характеризується 

численними прогалинами, неузгодженостями та іншими недоліками. Це ускладнює 

імплементацію відповідних положень Угоди про асоціацію і, отже, створює 

труднощі для українських господарств та контролюючих органів. Практична 

реалізація відповідних норм вимагатиме суттєвих доопрацювань у функціонуванні 

українських господарств, та, відповідно, матеріальних витрат, організаційних 

зусиль, навчання фахівців, а також побудови роботи державних органів так, щоб 

вони були спроможні забезпечити належне сприяння та контроль за виконанням 

актів законодавства. Це вимагатиме, з-поміж іншого, підготовки для цих органів 

спеціалістів високого рівня.  

13. Забезпеченню благополуччя тварин сприятиме приєднання України до 

багатосторонніх міжнародних договорів. Україна є учасницею Європейської 

конвенції про захист домашніх тварин 1987 р., однак у інших європейських 

конвенціях, які регулюють питання міжнародного перевезення тварин, захисту 

тварин, що утримуються на фермах, а також хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей, участі не бере. Варто 

враховувати, що акти ЄС (директиви, регламенти, рішення) значною мірою 

базуються на положеннях цих договорів. Чинне законодавство України 

характеризується прогалинами, що мають бути подолані шляхом імплементації 

положень вказаних конвенцій.  

14. Доцільним було би створити окремий орган центральної влади, щоби 

переймався виключно питаннями захисту тварин та їхнього благополуччя. Таким 

органом міг би стати інститут уповноваженого з питань захисту тварин. Це 

дозволило би Україні заявити про себе як про дійсно європейську прогресивну 

державу. 



 

 

15. Більш якісній імплементації МПСБТ сприятиме не тільки ратифікація 

міжнародних угод, внесення змін в окремі закони України, а закріплення 

необхідності захищати тварин і вважати їх істотами, здатними відчувати, відповідно 

до норм ДфЄС у Конституції України. Зокрема, пропонуємо викласти частину 

першу ст. 16 Конституції як: «Держава зобов’язана захищати природні основи життя 

і тварин, враховуючи свою відповідальність перед майбутніми поколіннями». А ст. 

66 як: «Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природній та культурній 

спадщині, гуманно ставитись до тварин, як до істот, здатних відчувати, 

відшкодовувати завдані ним збитки». 
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Коробко І. І. Міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2016. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правових 

стандартів благополуччя тварин. Автор визначила основні поняття, які 

використовуються в міжнародному праві щодо поводження з тваринами; з’ясувала 

зміст поняття міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин; дослідила 

еволюцію і становлення міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин. У 

результаті дослідження було з’ясовано юридичний зміст міжнародно-правових 

стандартів благополуччя тварин різних видів, а саме: сільськогосподарських, 

лабораторних, тварин, які утримуються людиною як компаньйони. Було визначено 

роль міжнародних урядових та неурядових організацій у формування та реалізації 

міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин. У дисертації вказано на 

Угоду про асоціацію України з ЄС, як складову інституційного механізму 

імплементації міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин у національне 

законодавство України. 

В результаті дослідження автор вказує на прогалини в міжнародно-правовому 

регулюванні питання забезпечення належного рівня благополуччя тварин, а також 

пропонує зміни до національного законодавства України в контексті європейської 

інтеграції України і необхідності адаптації національного законодавства до 

європейських стандартів в контексті забезпечення належного рівня благополуччя 

тварин. 
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тварини, домашні тварини, тварини-компаньйони, дикі тварини. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Коробко И. И. Международно-правовые стандарты благополучия 

животных. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

– Киев, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию международно-правовых 

стандартов благополучия животных. Автор определила основные понятия, которые 



 

 

используются в международном праве относительно обращения с животными; 

выяснила содержание понятия международно-правовые стандарты благополучия 

животных; исследовала эволюцию и становление международно-правовых 

стандартов благополучия животных. В результате исследования было установлено 

юридическое содержание международно-правовых стандартов благополучия 

животных разных видов, а именно: сельскохозяйственных, лабораторных, 

животных, которые содержатся человеком как компаньоны. Было определено роль 

международных правительственных и неправительственных организаций в 

формировании и реализации международно-правовых стандартов благополучия 

животных. В диссертации указано на Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, как 

составляющую институционального механизма имплементации международно-

правовых стандартов благополучия животных в национальное законодательство 

Украины. 

В результате исследования автор указывает на пробелы в международно-

правовом регулировании вопроса обеспечения надлежащего уровня благополучия 

животных, а также предлагает изменения в национальное законодательство 

Украины в контексте европейской интеграции Украины и необходимости адаптации 

национального законодательства к европейским стандартам в контексте 

обеспечения надлежащего уровня благополучия животных. 

Ключевые слова: международно-правовые стандарты, международные 

стандарты, международные правовые стандарты, благополучие животных, 

благосостояние животных, гуманное обращение с животными, жестокое обращение 

с животными, международные межправительственные организации, 

международные неправительственные организации, конвенции Совета Европы, 

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, сельскохозяйственные животные, 

лабораторные животные, домашние животные, животные-компаньоны, дикие 

животные. 

 

 

 

SUMMARY 

 

Korobko I. I. International Law Standards of Animal Welfare. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Law Science, specialty 

12.00.11. – International Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to a complex research of international legal standards of animal 

welfare. The author defined the basic definitions which are used by international law 

instruments regarding the treatment of animals; outlined a difference between the 

definitions of international standard, international law standard, international legal 

standard, and provided author definition of international law standards of animal welfare, 

pointing out that it is international law norms that reinforce the obligations of the States to 

ensure minimum of animal welfare through their implementation in national legislation; 

investigated the value of international law standards of the welfare of the various 

categories of animals (farm and laboratory animals, companion animals), examining that 



 

 

international law standards common to all animal species are: standards of maintenance 

and care, standards of transportation, standards of humane treatment of animals, 

particularly during the procedure of killing (or slaughter); identified differences in 

normative content between the definitions of “animal welfare” and “animal well-being”, 

where “welfare” means the overall quality of life of the animal, estimated by the 

psychological, emotional, physical condition of an individual animal, as well as 

satisfactory material and technical conditions of maintenance and care in accordance with 

international law standards. “Animal well-being” is the current state of the animal, 

estimated by satisfactory material and technical conditions of maintenance and care of an 

individual animal, as well as its psychological, emotional, physical condition of the animal 

at a concrete period of time; studied the evolution and formation of international law 

standards of animal welfare by identifying key milestones in the development of 

international law standards of animal welfare. 

During the research it was found the legal content of international law standards of 

animal welfare of different animal categories, namely farm, laboratory, companion 

animals. 

It was determined the crucial role in the formation and implementation of universal 

international law standards of animal welfare of the international intergovernmental 

organizations, such as the World Organization for Animal Health (OIE), FAO in 

collaboration with WHO (in particular in respect of the Commission of “Codex 

Alimentarius”). Implementation geography in the national laws of international law 

standards of animal welfare developed by the OIE, FAO/WHO, WTO, etc. gave the reason 

to define these standards as universal international law standards of animal welfare. The 

place of international non-governmental organizations in the formulation and 

implementation of international law standards of animal welfare by participating in the 

development of international law acts into national law, conducting educational programs 

through the practical implementation of these standards by adopting internal rules and 

regulations within its operations and control their compliance, was outlined. The thesis 

indicated on the Association Agreement between Ukraine and the EU as part of the 

institutional mechanism for the implementation of international law standards of animal 

welfare in the national legislation of Ukraine. 

Also the author pointed out the gaps in the international law regulation of the issue of 

the providing animals with the proper level of welfare, as well as offered amendments to 

the national legislation of Ukraine in the context of Ukraine's European integration process 

and the need to adapt national legislation to the European standards in the context of 

animal welfare standards, including ratification of the international conventions on the 

animals welfare issues (European Convention for the Protection of Animals during 

International Transport, 1968 (or European Convention for the Protection of Animals 

during International Transport (revised), 2003); European Convention for the Protection of 

Animals kept for Farming Purposes, 1976; European Convention for the Protection of 

Animals for Slaughter, 1979; European Convention for the Protection of Vertebrate 

Animals used for Experimental and other Scientific Purposes, 1986). There were drafted 

the legislative proposals to implement provisions of the Association Agreement between 

Ukraine and the EU on animal welfare, including the amendments to the Constitution of 

Ukraine. 
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