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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

САНРА   Комітет з питань захисту тварин ad hoc  

ВДБТ   Всесвітня декларація благополуччя тварин 

ВДПТ   Всесвітня декларація прав тварин 

ВООЗ   Всесвітня організація охорони здоров’я 

ДфЄС   Договір про функціонування Європейського Союзу 

МЕБ   Всесвітня організація охорони здоров’я тварин 

ММУО  міжнародні міжурядові організації 

МНУО  міжнародні неурядові організації 

МОП    Міжнародна організація праці 

МП   міжнародне право 

МПНС   міжнародне право навколишнього середовища 

МПР   міжнародно-правове регулювання 

МПС   міжнародно-правові стандарти 

МПСБТ  міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин 

МС ООН  Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй 

МФК   Міжнародна фінансова корпорація 

РЄ   Рада Європи  

СКВТ   Санітарний кодекс водних тварин 

СКНТ   Санітарний кодекс наземних тварин  

СОТ   Світова організація торгівлі 

СФЗ   санітарні та фітосанітарні заходи 

УАУЄС Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

УА   Угода про асоціацію (між Україною і ЄС) 

ФАО   Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 
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ВСТУП 

 

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 [19], рішенні МС ООН щодо 

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

intervening)» [295], рішенні Апеляційного Органу СОТ щодо торгівлі продукцією з 

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

продуктами з тюленів» [108]. 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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» 
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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 – 
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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. 
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РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ 

СТАНДАРТІВ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН 

 

1.1. Основні міжнародно-правові поняття щодо поводження з тваринами 

Будь-яке правове явище вимагає відповідного визначення [427, с. 262]. 

Визначення «стандартів благополуччя тварин» вимагає попередньо з’ясувати, що 

означають складові цього поняття, зокрема, «тварина» та «благополуччя». 

З’ясування юридичного змісту потребують також такі поняття, як «жорстоке 

поводження з тваринами», «захист тварин», «охорона тварин», «збереження видів» 

тощо. Деякі з цих термінів походять з біологічної науки, однак вони отримали 

міжнародно-правове закріплення і широко застосовуються в юридичній практиці.  

Сучасний комплекс міжнародно-правових норм щодо тварин поділяється на дві 

групи (сукупності) норм за предметом регулювання: 1) міжнародно-правові норми, 

що регламентують співробітництво держав щодо захисту диких тварин (міжнародне 

фауністичне право) – дика природа, зокрема і тварини, є предметом низки 

універсальних угод, де акцент зроблено не на благополуччі, а на охороні і 

збереженні диких видів, що зникають або знаходяться під загрозою зникнення [124, 

с. 245-246]; та 2) міжнародно-правові норми, що регламентують співробітництво 

держав щодо забезпечення благополуччя тварин, джерелами яких є міжнародно-

правові інструменти Ради Європи, що регулюють питання благополуччя тварин 

свійських видів, та на універсальному рівні доповнюються актами спеціалізованих 

міжнародних міжурядових організацій (МЕБ, ФАО, ВООЗ тощо). Предметом 

нашого дослідження є саме благополуччя тварин, стандарти якого визначені в 

міжнародно-правових угодах. 

Найпоширенішим терміном, що застосовується до тварин в міжнародній 

публіцистичній літературі, – це «захист тварин» або «зоозахист». «Захист тварин» є 

загальновживаним терміном і в юридичній практиці, має універсальний характер і 

застосовується як до диких, так і до свійських тварин. Великий тлумачний словник 

української мови під «захистом» розуміє оборону, охорону кого(чого)-небудь від 

нападу, замаху, удару, ворожих, небезпечних та ін. дій; пильне стеження за 



16 

недоторканістю кого(чого)-небудь; обстоювання, боротьбу за погляди, права, 

інтереси, честь кого-небудь [312, с. 433]. Таким чином «захист тварин» або 

«зоозахист» (від гр. zoon – тварина) можна тлумачити, як вид громадської, наукової, 

суспільно-політичної діяльності, що має на меті пропаганду гуманного поводження 

з тваринами, запобігання жорстокому поводженню з тваринами (зокрема 

свійськими), а також охорону конкретних видів тварин (переважно диких), які 

знаходяться під загрозою зникнення. Нормотворення як в націоналних правових 

системах так і в міждержавній є одним із проявів і, одночасно, – метою такої 

діяльності.  

Згідно зі сталою нормотворчою практикою в сфері міжнародного права 

навколишнього середовища (далі – МПНС) щодо диких видів тварин замість 

«захист тварин» частіше застосовуються терміни «охорона тварин» або 

«збереження» (наприклад, Конвенція про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі, Конвенція про збереження мігруючих 

видів диких тварин та ін. [80; 81; 356; 358]). Власне, слово «охорона» означає 

оберігання від руйнування, знищення, завдавання шкоди і т.ін. [312, с. 870]. В 

міжнародному праві охорона видів диких тварин, що знаходяться під загрозою 

зникнення, включає в себе законодавчі та адміністративні заходи, що містять 

зокрема заборону всіх форм навмисного вилову, утримання та навмисного знищення 

визначених видів тварин; заборону навмисного порушення спокою дикої фауни, 

завдання шкоди місцям виведення потомства або відпочинку чи їхнє знищення; 

заборону навмисного знищення яєць або їх вилучення з середовищ існування диких 

тварин чи зберігання цих яєць, навіть якщо вони порожні; заборону володіння цими 

тваринами або торгівлю ними, живими чи мертвими, включаючи опудала тварин і 

будь-яку частину чи похідні від них, які можна легко розпізнати (стаття 6 Конвенції 

про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 1979 

року). Таким чином «охорона тварин» – це комплекс заходів по збереженню, 

оберіганню від знищення та/або вимирання переважно диких видів тварин, 

включаючи боротьбу з браконьєрством та іншими наслідками незаконної діяльності, 
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яка наносить шкоду екосистемам та місцям існування зазначених видів тварин. 

Отже, «охорона тварин» є складовою зоозахисту. 

Основним об’єктом зоозахисту є тварина(и). Більшість словників української 

визначає, що «тварина» – це будь-яка істота на відміну від рослини чи людини; 

худоба, звір і т. ін.; ссавець [414, с. 45; 312, с. 1433]. Тлумачний словник Грінченка 

надає таке визначення слову «тварина» – одно живое существо; тварь, твореніе, 

животное [415, с. 250]. Старослов’янське слово «тварь» означає «створення, 

творіння, створіння; істота; природа, вигляд, подоба» [330, с. 530]. Схоже значення 

відповідного слова і в латинській мові. Латинське «animal, ālis» несе в собі наступні 

значення: живий, жива істота (взагалі), тварина. А слово «anima» означає: повітря, 

дихання; життя; (жива) істота, творіння, натура; душа; дух, запах, випаровування; 

тінь померлого (душа в царстві тіней) [368]. В свою чергу відповідне російське 

слово – «животное», походить від староруського «животъ», яке означало «жизнь, 

имущество, животное» [434].  

Біологічне визначення поняття «тварина» означає одне з царств живих 

організмів, а саме групу гетеротрофних істот, як правило, здатних до активної 

рухливості і поїдання органічної речовини у вигляді більш чи менш крупних часток 

(окрім паразитів, які всмоктують розчини органічних речовин); тварини є 

еукаріотами, тобто їхні клітини мають ядра. Ставити знак рівності між тваринами та 

ссавцями з біологічної точки зору є неправильним, оскільки ссавці – це лише 

різновид вищих хребетних тварин [408, с. 162]. Дослідники, спираючись на 

практику національного законодавства, під «тваринами» пропонують розуміти будь-

яких тварин, що володіють нервовою системою і опинилися у сфері діяльності 

людини, тобто свійських та диких тварин, включаючи морських ссавців [369, с. 14-

15]. Однак це визначення не задовольняє міжнародно-правовій практиці щодо 

благополуччя тварин. У Протоколі про захист та благополуччя тварин, який 

містився в Амстердамському договорі 1997 року, що вносив зміни до установчих 

документів ЄС, вказувалось на те, що тварини є істотами, здатними відчувати [202, 

с. 110]. У 2007 році цей Протокол став частиною Лісабонського договору [72, с. 54]. 

В Угоді про застосування санітарних та фітосанітарних заходів СОТ (Угода СФЗ) до 
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«тварин» відносяться риби та дика фауна (примітка 4) [277]. Всесвітня організація 

охорони здоров’я тварин (МЕБ) поділяє тварин на наземних та водних, про що 

зазначено у відповідних кодексах організації: Санітарному кодексі наземних тварин 

(далі – СКНТ) та Санітарному кодексі водних тварин (далі – СКВТ). У СКНТ МЕБ 

під «твариною» розуміє «ссавців, птахів та бджіл» [140]. В свою чергу у СКВТ 

вказується на специфікацію, а саме – на «водних тварин», під якими МЕБ розуміє 

всі стадії життя (включаючи яйця і гамети) риб, молюсків, ракоподібних і 

земноводних, що походять з аквакультурних установ або є взятими з дикої природи 

для сільськогосподарських цілей, для відпущення в навколишнє середовище, для 

вживання в їжу людиною або для декоративних цілей [139]. В групі конвенцій Ради 

Європи, присвяченим безпосередньо захисту та забезпеченню благополуччя тварин 

та окремим її складовим: Європейська конвенція про захист тварин під час 

міжнародних перевезень (а також альтернативна їй Європейська конвенція про 

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

Європейська конвенція про захист тварин, що утримуються на фермах 1976 року, 

Європейська конвенція про захист тварин, призначених на забій 1979 року, 

Європейська конвенція щодо захисту хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей 1986 року, Європейська конвенція щодо захисту 

домашніх тварин 1987 року, під «тваринами» розуміються хребетні тварини, які не 

належать до людського роду, знаходяться під контролем людини в різних сферах її 

життєдіяльності (перевезення тварин, використання тварин в сільському 

господарстві і тваринництві, у наукових експериментах, утримання тварин для 

власного задоволення і компанії), а також є безпосередньо залежними від неї.  

В Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 

21.02.2006 р. під «тваринами» розуміються біологічні об’єкти, що відносяться до 

фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, 

хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові (стаття 1) [342]. «Фауна» – це сукупність 

видів тварин, що мешкають на певній території; цей термін застосовують до тварин 

різних систематичних категорій (наприклад, орнітофауна), до тварин, об’єднаних 

спільністю місця проживання і способу життя (наприклад, ґрунтова фауна, 
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солонувато-водна фауна, лісова фауна), до тварин, які мають значення для людини 

(наприклад, фауна сільськогосподарських шкідників), та ін. [305, с. 665]. Окремі 

дослідники визначають поняття «фауна», зокрема і в міжнародному праві, як 

охоронювану нормами міжнародного права історично сформовану сукупність видів 

тварин, які тимчасово або постійно проживають чи перебувають на певній території 

або у межах певного середовища, незалежно від їх рівня розвитку, стану (умов) 

існування та цінності для науки та інших сфер життя [324, с. 237]. 

Таким чином, під «тваринами» слід розуміти 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. 

Тварини з міжнародно-правової (юридичної) точки зору поділяються на диких 

(які мешкають у первісному природному стані – в дикій природі, живуть на волі, не 

приручені людиною, живуть незалежно від прямого людського нагляду і контролю 

[312, с. 295; 140]) та свійських (приручені, не дикі звірі та птахи, що живуть у 

домашніх умовах і служать людині [414, с. 45; 312, с. 1433]).  

Дикі тварини підпадають під норми регулювання МПНС. Щодо диких тварин 

застосовується й окрема термінологія: «тваринний світ» та «об’єкти тваринного 

світу». В Модельному законі СНД «Про тваринний світ» використовуються обидва 

поняття (ст.1). «Тваринний світ» – це дикі тварини (ссавці, птахи, плазуни, 

земноводні, риби, а також молюски, комахи та інші), які живуть в стані природної 

волі на суші, у воді, атмосфері і ґрунті, постійно чи тимчасово населяють територію 

держави. «Об’єкт тваринного світу» – це організм тваринного походження (дика 

тварина) або популяція організмів тваринного походження [380]. Як вказує 

О.М.Шуміло, об’єктами тваринного світу є не всі тварини в біологічному розумінні, 

а лише ті, які підпадають під дію фауністичного законодавства. У теорії МПНС 

сформовано позицію, відповідно до якої об’єктами правових природо-охоронних 

відносин можуть бути лише ті предмети матеріального світу, які не втратили 

«екологічного зв’язку» з навколишнім природним середовищем. О.С. Колбасов 



20 

зазначав, що не вважаються природними об’єктами предмети, які внаслідок 

докладання до них людської праці відокремлені від природного середовища, 

перетворені на сировину, знаряддя праці чи споживчі продукти. Подібна точка зору 

висловлювалась і щодо об’єктів тваринного світу. С.С. Константініді вказував, що 

для віднесення до об’єктів МПНС тварин останні повинні перебувати у стані 

природної волі, тобто в необмеженому людиною безпосередньому природному 

зв’язку з навколишнім природним середовищем [328, с. 217]. Не є об’єктами 

тваринного світу свійські тварини, залишки викопних тварин [327, с. 581-582].  

З огляду на утримання диких видів тварин як компаньйонів, а також їх 

розважальне використання визначаються також: «одомашнена тварина» – тварина 

частково або повністю приручена, фенотип якої не був змінений або був лише 

частково змінений внаслідок проведення людиною селекції (штучного відбору); 

«приручена тварина» – дика тварина, яка не боїться людини і яка в процесі 

виховання звикла до людей настільки, що стала довірливою та не агресивною [408, 

с. 161-162]. 

В міжнародному праві свійські тварини поділяються на сільськогосподарських 

(у визначенні Європейської конвенції про захист тварин, що утримуються на фермах 

№ 087 [110], а саме, що це тварини, які були виведені або утримуються для 

виробництва продуктів харчування, вовни, шкіри або хутра або для інших 

господарських цілей) та домашніх тварин (відповідно до Європейської конвенції 

про захист домашніх тварин № 125, а саме, що це будь-яка тварина, яку утримує чи 

збирається утримувати людина, зокрема у своїй оселі для власного задоволення й 

товариства [113]).  

Окремими категоріями є лабораторні (які спеціально розводяться для 

експериментальної або виробничої практики [312, с. 602]) та робочі тварини (тобто 

тварини, які виконують для людини різного роду роботу, наприклад, 

транспортування, охорону території, вантажні функції, функції поводирів, різні 

лікувальні терапії тощо). Ці тварини в основному належать до свійських видів (воли, 

коні, собаки, коти тощо). Однак серед них з’являються і дикі, наприклад, слони, які 

в Індії використовуються людьми і як транспорт, і для перевезення вантажів. 
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Сьогодні стандартів щодо забезпечення благополуччя робочих тварин на 

міжнародно-правовому рівні не існує, хоча робота в цьому напрямку триває [101].  

Окреме міжнародно-правове визначення надано «здичавілим» та «бродячим 

тваринам». Згідно з СКНТ МЕБ «здичавіла тварина» – це тварина, яка походить з 

одомашнених видів і в даний час не знаходиться під безпосереднім наглядом або 

контролем людини. В Кодексі немає визначення «бродячої тварини», але міститься 

термін «бродячий собака», який означає будь-якого собаку, який не знаходиться під 

безпосереднім контролем людини і безконтрольно блукаючий по місцевості; бродячі 

собаки бувають наступних видів: а) собака, який має власника і безконтрольно 

блукає лише у визначений період доби, б) собака, який не має власника взагалі, в) 

здичавілий собака, тобто одомашнений собака, який повернувся до дикого стану й 

існування якого вже не залежить від опіки людини [140]. В Європейській конвенції 

про захист домашніх тварин міститься визначення терміну «бродяча тварина» – це 

домашня тварина, яка або не має притулку, або знаходиться за межами оселі свого 

власника чи утримувача й не перебуває під контролем чи безпосереднім наглядом 

будь-якого власника чи утримувача (ст. 1). Практика застосування цих визначень 

свідчить, що обидві дефініції не позбавлені недоліків і що з метою підвищення 

ефективності регулювання варто поєднати ці два визначення безпосередньо в тексті 

вказаної Конвенцій.  

Отже, «бродяча тварина» – це тварина, яка, маючи власника чи утримувача, 

знаходиться поза межами оселі свого власника або утримувача лише у певний час 

доби, або тварина, яка не має притулку (безпритульна тварина), а також власника чи 

утримувача і не знаходиться під контролем і наглядом людини, або тварина з 

одомашнених видів, яка пристосувалась до життя без опіки людини (здичавіла 

тварина) і більше не перебуває під безпосереднім контролем і наглядом людини.  

В українському законодавстві (зокрема в Законі України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження» [342], а також офіційному перекладі Європейської 

конвенції про захист домашніх тварин [332] тощо) використовується термін 

«безпритульна тварина», хоча, виходячи з наведеного вище визначення, доцільно 

використовувати саме термін «бродячий», оскільки цей термін є більш широким і 
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включає до сфери регулювання більшу кількість тварин, а саме не тільки 

безпритульних, але й здичавілих та тих, хто тимчасово перебуває без нагляду 

людини. 

Не знайшло свого відображення на міжнародно-правовому рівні таке поняття 

як «синантропні тварини», тобто дикі види тварин (хатні миші, міські ластівки 

тощо), які мешкають в антропогенно трансформованих ландшафтах, іншими 

словами – це тварини диких видів, середовищем існування яких є умови повністю 

або частково створені діяльністю людини [321, с. 6-7]. Ці види тварин також можуть 

бути віднесені до бродячих, але з огляду на те, що вони належать до диких, а не до 

свійських видів, то, на нашу думку, визначення «синантропні дикі тварини» має 

існувати окремо від терміну «бродяча тварина», оскільки природа набуття твариною 

статусу «бродяча» є іншою від синантропізації диких видів тварин, а отже потребує 

окремого правового регулювання. 

Для визначення сутності МПСБТ необхідне розуміння поняття і складових цієї 

категорії. На разі єдиного її визначення у міжнародному праві не надано, що 

стимулює дослідників до надання авторських визначень. Зокрема, на думку 

Я.Дункана, «благополуччя тварини знаходить вираження у її почуттях: відсутність 

сильних негативних почуттів («страждань»), і (можливо) наявність позитивних 

почуттів («задоволення»). При оцінці благополуччя слід зосереджуватись саме на 

цих почуттях» [105, c. 490]. Д.Брум визначив благополуччя тварин як стан тварини з 

огляду на її спроби адаптуватись до навколишнього середовища. Цей стан включає 

те, скільки зусиль треба витратити на таку адаптацію, якою мірою вони успішні або 

невдалі, а також пов’язані з цим почуття тварини. Благополуччя змінюється від 

дуже хорошого до дуже поганого, а його дослідження найбільш ефективне при 

застосуванні широкого діапазону заходів [34, c. 23-24].  

У словнику Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary вказано, що 

«благополуччя тварин – це уникнення жорстокого поводження та експлуатації 

тварин людиною, при підтриманні відповідних стандартів щодо проживання, 

харчування та загального догляду за тваринами, профілактики і лікування 

захворювань, а також забезпеченні відсутності ворожих дій щодо тварин, 
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дискомфорту і болю» [11]. Американська ветеринарна медична асоціація (American 

Veterinary Medical Association, AVMA) тлумачить вказане поняття таким чином: 

«Тварина перебуває в стані благополуччя, якщо (як демонструють наукові дані) вона 

здорова, почуває себе комфортно, добре харчується, знаходиться у безпеці, має 

можливість поводитись так, як передбачено природою, не страждає від неприємних 

станів, таких як біль, страх і страждання» [1].  

З’ясування юридичного змісту поняття «благополуччя тварин» за нормами 

міжнародного права доцільне шляхом розгляду положень міжнародних договорів, 

укладених в рамках Ради Європи: Європейська конвенція про захист тварин під час 

міжнародних перевезень 1968 р. [109] (а також альтернативна їй Європейська 

конвенція про захист тварин під час міжнародних перевезень (переглянута) 2003 р. 

[114]), Європейська конвенція про захист тварин, що утримуються на фермах 1976 

р. [110], Європейська конвенція про захист тварин, призначених на забій 1979 р. 

[111], Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються 

для дослідних та інших наукових цілей 1986 р. [123], Європейська конвенція про 

захист домашніх тварин 1987 р. [125]. Саме в рамках Ради Європи створено єдину 

регіональну систему міжнародних договорів у сфері забезпечення благополуччя 

тварин. Основою конвенцій Ради Європи є принцип, згідно з яким людина для її 

власного благополуччя «може, а іноді й повинна використовувати тварин, але вона 

має моральне зобов’язання забезпечити в розумних межах здоров’я і благополуччя 

тварин і у кожному окремому випадку не наражати їх на зайвий ризик» [26]. 

Визначаючи поняття благополуччя тварин, керівні органи ЄС застосовують 

підхід, схвалений МЕБ у 2008 р.: «Тварина знаходиться в стані благополуччя, якщо 

(як доведено науковими даними) вона здорова, почуває себе комфортно, добре 

харчується, знаходиться в безпеці, має можливість поводитись природно і не 

страждає від неприємних станів, таких як біль, страх і страждання. Благополуччя 

тварин вимагає профілактики захворювань і ветеринарного лікування, надання 

належного притулку, утримання, харчування, гуманного поводження і 

забою/умертвіння» [204, c. 6].  
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Дослідники (Брум Д. [34; 35; 36], Дункан І. [105], Фрейзер Д. [132; 133], Бауман 

М. [30] та ін. [12]) багато років працювали над визначенням поняття «благополуччя 

тварин». Результатом роботи спеціалістів різних галузей стало визначення 

«благополуччя тварин» в СКНТ, а також формулювання критеріїв його оцінювання. 

Благополуччя тварин – це широке поняття, яке складається з багатьох елементів, що 

впливає на якість життя тварин, серед яких головне місце займають так звані «п’ять 

свобод» (ст. 7.1.3. СКНТ), про які детально мова йтиме в наступному параграфі, та 

оцінюється на підставі того, як тварина справляється з навколишніми умовами; 

рівень благополуччя тварини (оцінюється відповідно до наукових показників) 

визнається задовільним, якщо відповідає комплексу таких критеріїв: добрий стан 

здоров’я, комфортні умови утримання, належна вгодованість, безпека, можливість 

прояву природної поведінки, відсутність страждання (такого як біль, страх, 

пригніченість); для того, щоб рівень благополуччя тварини вважався задовільним, 

необхідно виконати наступні умови: забезпечити тварині належний ветеринарний 

нагляд та профілактику хвороб, надати їй притулок, дбайливо ставитися і годувати, 

поводитися з твариною без жорстокості, проводити забій або умертвіння лише в 

гуманних умовах і гуманними засобами; рівень благополуччя тварин оцінюється 

відповідно до її стану, в свою чергу поводження з твариною визначається іншими 

спеціальними термінами та дефініціями (піклування, умови вирощування, гуманне 

поводження) [140]. Найбільш складним є оцінка «відповідності» і «достатності» 

рівня благополуччя. Міжнародно-правові інструменти в оцінці належного рівня 

благополуччя відсилають до найновіших результатів наукових досліджень, які 

зокрема публікуються і в часописах МЕБ [251; 252]. 

Основні принципи благополуччя тварин були сформульовані експертами МЕБ 

у Санітарному кодексі наземних тварин: 

1) існує тісний зв’язок між здоров’ям тварин і їхнім благополуччям; 

2) визнані на міжнародному рівні так звані «п’ять свобод» (свобода від голоду і 

спраги, свобода від дискомфорту, свобода від болю, каліцтв і хвороб, свобода від 

страху і стресу, свобода природної поведінки) надають чіткі орієнтири в тому, що 

стосується благополуччя тварин; 
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3) використання тварин в наукових експериментах та інших дослідних цілях 

базується на принципі «3Rs» (зниження кількості тварин, які використовуються у 

дослідах, вдосконалення експериментальних методів і заміна використання тварин 

іншими техніками), який, на думку деяких дослідників [192], потребує розширення і 

вдосконалення; 

4) у наукових оцінках благополуччя тварин комплексно враховуються різні 

елементи; відбір і питома вага цих елементів часто включає гіпотези, засновані на 

показниках, які потребують максимальної точності; 

5) використання тварин в сільському господарстві, в навчальних і наукових 

цілях, а також в якості компаньйонів, декоративних і циркових в значній мірі сприяє 

хорошому самопочуттю людини; 

6) використання тварин передбачає етичну відповідальність за їх захист; 

7) поліпшення благополуччя сільськогосподарських тварин часто сприяє 

збільшенню продуктивності і підвищенню рівня санітарної безпеки харчових 

продуктів, допомагаючи таким чином економічному зростанню; 

8) слід будувати порівняння стандартів і рекомендацій в сфері благополуччя 

тварин на еквівалентності результатів (об’єктивні критерії), ніж на схожості систем 

(критерії засобів) [44]. 

Деякі складові благополуччя тварини потребують уточнення, а саме жорстоке 

поводження або жорстокість, гуманне поводження з тваринами та добробут. 

Ще однією складовою благополуччя тварин є їхній добробут. Словники 

визначають «благополуччя», як «життя в достатку й спокої; добробут, щастя», а 

«добробут» – як «матеріально-побутове забезпечення; достаток» [312, с. 86, 307]. 

Таким чином хоча «благополуччя» та «добробут» в побутовому вжитку мають 

синонімічне значення, в праві ці поняття все ж дещо різняться. Зокрема, термін 

«добробут», як показник задовільного матеріально-побутового забезпечення, 

застосовується до лабораторних тварин (Європейська конвенція про захист 

хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей 

1986 року) тоді, як «благополуччя» є дефініцією, що застосовується для оцінки 

якості життя всіх видів тварин, які перебувають під безпосереднім контролем та 
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наглядом людини. В англійській також є два терміни «welfare» (благополуччя) та 

«well-being» (добробут), а серед науковців не має єдності щодо того, чи є ці два 

поняття синонімами, чи вони різняться в тлумаченні. Одні вважають, що 

«добробут» означає стан тварини, а «благополуччя» має ширше значення соціально-

етичного змісту, «добробут» використовується як елемент в оцінці «благополуччя» 

тварини. Інші під «благополуччям» розуміють стан тварини впродовж довгого 

проміжку часу, а «добробут» як оцінку поточного стану тварини, її почуття, 

включно. Наприклад, вакцинація, яка може завдати тварині фізичного болю, 

оцінюється як позитивний елемент благополуччя тварини, в той же час як завдання 

болю безпосередньо під час щеплення негативно позначається на її добробуті. Деякі 

дослідники вказують і на територіальну специфіку вжитку цих термінів. Так, в 

Європі в законодавстві використовують термін «благополуччя». А в США 

намагаються вживати «добробут», вважаючи «благополуччя» частиною політичної 

риторики [106, с. 57].  

Оптимального визначення терміну досягли експерти Австралійського уряду, які 

під «благополуччям тварин» («animal welfare») визначили відповідну якість життя 

тварини, що оцінюється станом її фізичного і психологічного здоров’я, індикатором 

чого є те, як тварина справляється з поточною ситуацією, а також судженням про те, 

як тварина себе почуває [146, с. ix]. Схоже визначають «благополуччя тварин» і інші 

дослідники, а саме, як здатність тварини пристосовуватись до зміни навколишнього 

середовища, або як здатність тварини уникати страждань і підтримувати фізичну 

форму [35, с. 74; 294, с. 11].  

В свою чергу «добробут тварин» («animal well-being») експертами 

Австралійського уряду визначається, як поточний стан тварини, пов’язаний з усіма 

аспектами наданих їй умов, як внутрішніх, так і зовнішніх, і як вона з ними 

справляється. Добробут тварини визначається оцінюванням рівня задоволення, 

проведенням вибіркових тестів, спостереженням за поведінкою тварини [146, с. ix, 

4-5; 23, с. 505]. 

Таким чином, благополуччя тварини – це загальна якість життя тварини, яка 

оцінюється, враховуючи психологічний, емоційний, фізичний стан окремо взятої 
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тварини, а також задовільні матеріально-технічні умови її утримання та догляду 

відповідно до міжнародно-правових стандартів. В свою чергу 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.  

Отже, співвідношення понять «благополуччя тварин» і «добробут тварин» є 

співвідношенням ширшого і вужчого. Добробут (вужче поняття) передбачає 

створення і підтримання належних умов проживання, харчування, загального 

догляду за тваринами, надання їм можливостей задовольняти свої потреби і 

поводитись згідно з їхніми природними особливостями. Благополуччя – це ширше 

поняття, складовими якого є забезпечення добробуту тварин, запобігання 

жорстокого поводження з тваринами, гуманне поводження з тваринами, зокрема і 

під час проведення процедур присипляння чи забою.  

Таким чином благополуччя тварини складається із добробуту, а саме її стану, 

який досягається такими діями, як гуманне поводження з твариною, яке виключає 

жорстокість. 

«Жорстокість», означає жорстокий вчинок. В свою чергу «жорстокий» – це той, 

який виявляє суворість, різкість, немилосердність, лютість; безсердечний, 

безжалісний; який виражає злобу, суворість; грізність; страшний, жахливий, тяжкий 

[312, с. 371]. З біологічної точки зору, «жорстокість» (жорстоке поводження з 

живими організмами) – це невиправдані розумними (науково і морально 

обґрунтованими з точки зору даного моменту розвитку людства і його відносин з 

середовищем життя) мотивами діяння, які приносять страждання живим організмам 

[408, с. 160]. 

З юридичної точки зору «жорстокість» кваліфікується, як один з проявів 

насильства та агресії. Це негативна усвідомлена поведінка особи, яка полягає в 

умисному спричиненні шкоди іншій живій істоті, під час чого особа або отримує 

задоволення, або ж залишається байдужою [322, с. 137]. 

Жорстоке поводження з тваринами аналізується, в основному, в контексті 

кримінального права. У широкому сенсі «жорстоке поводження з тваринами» як 
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свідомий вольовий вчинок людини має бути вираженим у конкретній дії або 

бездіяльності; при цьому злочинна дія є активною формою суспільно небезпечного 

діяння, а злочинна бездіяльність – пасивною [322, с. 86].  

Відповідно до Кримінального кодексу України під «жорстоким поводженням з 

тваринами» розуміється знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, 

вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також 

нацьковування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи 

корисливих мотивів (п.1 ст. 299) [365]. Знущання, вчинене із застосуванням 

жорстоких методів, – це інтенсивний насильницький спосіб поводження з твариною, 

що характеризується заподіянням їй особливих фізичних страждань. До форм 

насильства над тваринами, які охоплюються поняттям «знущання», залежно від 

ступеня їх суспільної небезпеки, необхідно відносити: біль, страждання, муку, 

мучення, мордування, катування, садизм. Нацьковування тварин одна на одну 

вчиняється лише дією. Особливістю нацьковування тварин одна на одну як форми 

об’єктивної сторони складу злочину необхідно розуміти таку активну поведінку 

людини, спрямовану на те, щоб примусити одну тварину вчинити безпідставний 

напад на іншу, тобто викликати таку негативну реакцію, що отримує вираз у 

агресивній бійці [322, с. 201]. У вузькому сенсі «жорстоке поводження з тваринами» 

– це дія чи бездіяльність, яка спричинила загибель або страждання (каліцтво, 

травму, позбавлення місць природного проживання і так далі) тварини [369, с. 143]. 

Враховуючи те, що предметом жорстокого поводження є тварина, то важливо 

зрозуміти, що є об’єктом жорстокого поводження. Переважна більшість спеціалістів 

з кримінального права сходяться на тому, що об’єктом жорстокого поводження є 

суспільні відносини, що склалися в сфері поводження людини з тваринами [376, с. 

24]. Об’єктом жорстокого поводження з тваринами з точки зору кримінального 

права є тільки охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, яким 

суспільно небезпечне діяння заподіює шкоду або ставить під загрозу заподіяння 

такої шкоди [369, с. 77].  

Наслідком жорстокого поводження для тварини є страждання. Відповідно до 

спеціальних наукових досліджень «страждання» має наступні складові: дискомфорт 
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(поганий стан, млявість, зниження апетиту), стрес (напруженість або тривога через 

проблеми в навколишньому середовищі та/або і через проблеми фізичного 

характеру), біль (непритаманна агресивна поведінка, крики або вереск, судоми, 

важке серцебиття) [228, с. 60-62]. Отже, для того, щоб припинити страждання 

тварини, необхідно принаймні припинити ці три умови, тобто позбавити тварину 

дискомфорту, стресу та болю. 

Заборона жорстокого поводження з тваринами, як правило, міститься в нормах-

заборонах нормативних актів кримінального права. В свою чергу своєрідним 

«антонімом» таких дій є гуманне поводження з тваринами, яке накладає на особу 

відповідні зобов’язання. 

«Гуманне поводження» означає людяну поведінку, спосіб або характер дій; 

людяне обходження з ким-небудь, ставлення до когось [312, с. 266, 1000]. Таким 

чином «гуманне поводження з тваринами» означає таке поводження людини з 

твариною, яке виключає жорстокість, тобто без непотрібних страждань. Термін 

«гуманне поводження з тваринами» на відміну від «жорстокого поводження» не є 

міжнародно-правовою категорію, але зустрічається, зокрема в контексті гуманного 

поводження з тваринами під час присипляння або забою, що має провадитися 

гуманними методами, в санітарних кодексах МЕБ, де «гуманне поводження і 

гуманний забій/умертвіння» (див. ст. 7.1.1 СКНТ) є складовими встановлених МЕБ 

стандартів благополуччя тварин. Гуманне поводження включає в себе з одного боку 

норми-заборони на жорстоке поводження з тваринами (сфера кримінального права), 

з іншого – норми-приписи щодо забезпечення добробуту тварин, зокрема стандартів 

утримання і догляду. В Законі України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21.02.2006 р., як термін визначається не «гуманне поводження», а 

«гуманне ставлення до тварин», яке визначається як дії, що відповідають вимогам 

захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення 

до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо». Слід вказати на те, 

що «ставлення» є не юридичною, а філософською категорією на відміну від 

«поводження». Але визначення, яке вказує на гуманне поводження з твариною як на 

дії, є доречним. Таким чином, можемо говорити про те, що гуманне поводження з 
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твариною є дії, які виключають жорстокість і направлені на благо тварини. 

Елементом гуманного поводження з тваринами також є і проведення процедур 

присипляння, умертвіння чи забою гуманними методами.  

Міжнародно-правове регулювання не приділяє багато уваги питанню власне 

запобіганню жорстокого поводження людини з твариною, оскільки, як ми це 

покажемо при аналізі еволюції МПСБТ, в другій половині ХХ століття міжнародне 

співтовариство обрало іншу ідеологію зоозахисту – акцентування не на покаранні 

людини за жорстоке поводження з твариною, а на вимогах забезпечення належного 

рівня благополуччя, при якому відсутність жорстокості, добробут та гуманне 

поводження з твариною є складовими при оцінці загального рівня її благополуччя. 

Сформувавшись на морально-етичному рівні, концепція благополуччя тварин 

отримала і міжнародно-правове закріплення, про що свідчить наявність згаданих 

конвенцій РЄ. Ця концепція передбачає забезпечення належної якості життя 

тварини протягом всього життя, починаючи від моменту народження, закінчуючи її 

смертю, яка має бути проведена гуманними засобами. Таким чином МПСБТ 

регламентують наступні сфери життя окремо взятої тварини: її добробут (зокрема 

стандарти утримання і догляду, які включають в себе годівлю, вигул, забезпечення 

належним притулком для життя, соціалізацією, ветеринарним доглядом тощо), 

запобігання жорстокому поводженню (тобто спричинення непотрібного болю, 

стресу, страждання), гуманне поводження з твариною, зокрема і під час процедури 

присипляння чи забою. 

Закріплення на міжнародно-правовому рівні отримала концепція 

«благополуччя тварин» (animal welfare). Однак, серед радикально налаштованих 

зоозахисників концепція «прав тварин» (animal rights) на сьогодні є альтернативною 

до концепції «благополуччя» (велфаризму). Прибічники цієї концепції вбачають 

ключовою проблемою використання тварин і намагаються оскаржити існуючий 

сьогодні правовий статус тварин як майна з метою забезпечення їх основних прав, 

які, на їхню думку, мають бути абсолютно захищені і не можуть бути принесені в 

жертву вищій, «людській» необхідності. Прибічники концепції «прав тварин» мають 

на меті: повне скасування використання тварин в науці, повну відмову від 
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комерційного тваринництва, повну заборону використання тварин в комерційних 

цілях і в спортивних розвагах [138, с. 544; 220, с. 13]. 

В свою чергу велфаристи на чільне місце ставлять саме поводження з 

тваринами. Вони виступають за поліпшення правового регулювання поводження з 

тваринами, залишаючи незмінним їхній юридичний статус – статус речі або майна, 

що належить людині. Ця модель не забороняє експлуатації (використання) тварин 

людиною, проте встановлює певні обмеження в такому використанні, забороняючи 

спричиняти тваринам непотрібний біль та страждання [138, с. 544-545]. 

«Права тварин» є частиною правового дискурсу лише в декількох державах 

тоді, як концепція «благополуччя тварин» і похідні від неї відтворені в позитивному 

міжнародно-правовому – багатосторонніх конвенціях і рішеннях ММУО. Як вказує 

Д. Фавре, термін «права тварин» тільки заплутує дипломатів, оскільки 

культурологічно для більшості держав зрозумілою є мова захисту окремих видів 

тварин, а не надання тваринам прав [124, с. 239].  

У 70-80-ті роки ХХ століття концепція «прав тварин» захопила частину 

міжнародного громадянського суспільства і отримала визнання на міжнародному 

рівні, але не отримала визнаного міжнародно-правового закріплення. У 1972 році 

вперше було опубліковано текст Проекту Всесвітньої декларації прав тварин 

(Universal Declaration of Animal Rights, UDAR). Наступного року Національна рада 

із захисту тварин у Франції, внесла кілька правок до цього тексту, ухвалила його, 

потім поширила і зібрала на його підтримку 2 мільйони підписів. Пізніше у 1977 

році цей текст був схвалений на міжнародній конференції у Лондоні. А 15 жовтня 

1978 року оприлюднений і представлений в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Цей 

текст був ще раз переглянутий в 1989 році Міжнародною лігою прав тварин і 

представлений Генеральному директору ЮНЕСКО в 1990 році. [138, с. 549]. Але 

далі справа не пішла. І ця декларація так і лишилася проектом. Серед зоозахисників 

ця концепція популярності не втратила, розділивши їх на прихильників 

компромісного варіанту – відстоювання концепції благополуччя тварин і ухвалення 

хоч якогось документу на універсальному рівні, і на тих, хто не погоджується на 

жодні компроміси – прибічників концепції «прав тварин», говорячи про те, що 
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велфаристи не захищають тварин, а замість відміни кліток (no cages) погоджуються 

на більші клітки (larger cages) для тварин [138, с. 544-545]. 

Всесвітнє товариство з захисту тварин (WSPA, яка тепер змінила назву на 

World Animal Protection – WAP) розпочало нову кампанію для ухвалення на 

універсальному рівні міжнародного інструменту щодо захисту тварин, проте 

змінилося одне слово: «права» на «благополуччя» – Всесвітня декларація 

благополуччя тварин (Universal Declaration of Animal Welfare – UDAW), що ще раз 

засвідчує нежиттєздатність, принаймні сьогодні, імплементації у міжнародно-

правове поле концепту «прав тварин». Не дивлячись на те, що і UDAW на сьогодні є 

лише проектом, однак стандарти саме благополуччя, а не прав тварин знайшли своє 

правове закріплення на рівні Ради Європи – організації, сфера дії якої вже давно 

вийшла за межі регіонального регулювання, а також на рівні актів міжнародних 

міжурядових і неурядових організацій, завдяки яким стандарти благополуччя тварин 

отримують не тільки визнання на міжнародному рівні, але і імплементуються в 

національні правові системи. 
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1.2. Поняття міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин 

Розвиток системи міжнародно-правового регулювання в умовах глобалізації 

вимагає переосмислення базових категорій теорії міжнародного права. Сучасне 

міжнародне право становить систему норм, в основі якої покладені основні 

принципи міжнародного права в Статуті ООН [370, c. 134]. У доктрині 

міжнародного права загальновизнано, що норми-принципи є системоутворюючим 

елементом системи МП. Сьогодні поруч з нормами-принципами виділяється ще 

одна категорія норм МП, яка має суттєвий вплив на регулятивні можливості 

міжнародного права – це міжнародно-правові стандарти.  

Концепція міжнародно-правових стандартів є порівняно новою в науці 

міжнародного права: на сьогодні існує низка альтернативних точок зору щодо 

визначення та класифікації цього поняття [373, c. 666]. Міжнародно-правові акти не 

містять його дефініції [372, c. 35]. Більше того, сам термін «міжнародно-правовий 

стандарт» не є усталеним, для позначення відповідних норм використовуються 

терміни «міжнародний правовий стандарт», «міжнародний стандарт» тощо. Отже, є 

необхідність у ґрунтовному дослідженні цієї категорії – визначення її сутності та 

характерних рис, відмежування від дотичних правових категорій, виявлення місця 

та призначення міжнародно-правових стандартів у системі сучасного міжнародного 

права та перспективи їх розвитку. 

Стандарт, в широкому розумінні, – це зразок, еталон, модель, які приймаються 

за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів [259]. З юридичного 

погляду, стандарт часто розуміють як норму, що є орієнтиром, зразком для певної 

поведінки, а стандарти – як систему правових норм [431, c. 69], що регулюють 

суспільні відносини з приводу об’єктів стандартизації [391, c. 59-60]; документи, які 

встановлюють правила, загальні принципи або характеристики, що стосуються 

діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня 

впорядкованості у певній галузі [435, c. 614-615]. Стандартизацією, відповідно, 

вважають встановлення та застосування правил з метою впорядкування діяльності в 

певній сфері [391, c. 59-60]. Першими сферами, в яких набули поширення 

міжнародно-правові стандарти, стали захист прав людини (зокрема, соціальні 
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права), вирішення проблем навколишнього середовища, впливу людини на природу 

тощо. Наприклад, зазначають, що правові стандарти у сфері захисту прав людини 

можна визначити як моделі, еталон правових норм, що гарантують права людини та 

основоположні свободи. Ці стандарти є відображенням засадничих цінностей 

гуманізму та людяності, що стали основою для прийняття низки міжнародних 

документів, зокрема, тих, що входять до Міжнародного біллю про права людини 

[339, c. 101]. У Віденській декларації і Програмі дій 1993 р., ухвалених на другій 

Всесвітній конференції з прав людини, прямо вказується на першочергову 

важливість дотримання стандартів в галузі прав людини [293]. Парламентська 

асамблея Ради Європи в Рекомендації №1415 (1999) «Додатковий протокол до 

Європейської конвенції про права людини, що стосується основних соціальних 

прав», наголосила на необхідності вироблення загальних соціальних стандартів і їх 

ухвалення державами-членами Ради Європи [212, c. 2]. 

Поняття «міжнародно-правовий стандарт» належить до ширшої категорії 

міжнародно-правових норм. Це є і ключовою відмінністю та ознакою для 

розрізнення міжнародно-правових стандартів (далі – МПС) та міжнародних 

правових стандартів. Низка науковців не розділяє цих понять тому, що вони 

стосуються одних і тих же галузей, передусім – захисту прав людини. «Міжнародні 

правові стандарти» також з’явилися порівняно недавно та впливають на діяльність 

держав у правовій сфері, проте міжнародні правові стандарти не є нормами 

міжнародного права і не закріплюють права та обов’язки суб’єктів міжнародного 

права, – вони є, перш за все, науковою концепцією. 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.  

Після закінчення Другої світової війни та з прийняттям Статуту ООН політичні 

системи більшості держав зазнали значних змін, і у другій половині ХХ ст. 

відбулася «переможна хода» ліберально-демократичних цінностей [363, c. 348]. 

Демократичні принципи організації державної влади, підвалини парламентаризму та 
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поділу влад, положення про права людини отримали широке закріплення в 

конституціях держав та подальший розвиток – у законодавчих актах. Законодавці 

часто спиралися на досвід своїх зарубіжних колег при розробці національних 

нормативно-правових актів, результатом чого стало подібне регулювання 

відповідних питань на національному рівні. 

МПС та міжнародні правові стандарти мають певний онтологічний зв’язок: так, 

МПС прав людини, втілені у шести базових Конвенціях ООН, та конституційні 

положення про права людини багатьох держав світу базуються на Всесвітній 

декларації прав людини, норми якої носять характер звичаєвих імперативних норм 

МП. Вплив відбувається і у зворотному напрямі: розробляючи МПС, суб’єкти 

міжнародної правотворчості беруть до уваги правотворчу практику окремих держав, 

що досягли успіхів в регулюванні відповідних питань: наприклад, стандарти 

благополуччя тварин базуються на т. зв. «п’яти свободах», що покладені в основу 

законодавства Великобританії у цій галузі [191; 126]. Проте, МПС закріплюють 

міжнародні зобов’язання держав, тоді як міжнародні правові стандарти є 

результатом доктринального узагальнення їх нормотворчої практики. Прикладом 

інституціоналізованого використання міжнародних правових стандартів є принципи, 

на яких базується Венеціанська комісія, дорадчий орган Ради Європи, що надає 

державам юридично необов’язкові рекомендації, – це три «основні принципи 

спадщини європейського конституціоналізму … демократія, права людини та 

верховенство права» [270]. 

З належності МПС до міжнародно-правових норм випливають такі їх важливі 

ознаки: 

• вони створюються в результаті узгодження воль держав; 

• вони об’єктивуються в джерелах міжнародного права, перш за все, у 

міжнародних договорах і обов’язкових рішеннях міжнародних організацій; 

• вони підлягають імплементації у національні правові системи держав. 

Схожої позиції щодо ознак МПС дотримується С. М. Ляхівненко, перелічуючи 

як ознаки міжнародно-правових норм взагалі, так і специфічні риси міжнародних 

стандартів (щоправда, при цьому називаючи їх міжнародними правовими 
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стандартами, що не зовсім коректно): «а) під ними, насамперед, розуміються єдині 

принципи і норми щодо поведінки суб’єктів права, які зафіксовані в основних 

джерелах міжнародного права як універсальних, так і в регіональних правових 

актах; б) вони є оптимальними юридичними вимогами стосовно правових систем 

держав-учасниць міжнародного співтовариства; в) вони відображають найкращі 

правові досягнення міжнародного права та співробітництва держав-членів 

міжнародної спільноти та держав-членів універсальних і регіональних міжнародних 

міжурядових організацій (ММУО); г) вони фіксуються у відповідних джерелах 

права у вигляді принципів і норм права; ґ) вони об’єктивуються через основні 

джерела міжнародного права; д) вони є обов’язковими вимогами для держав-

учасників міжнародних договорів, що містять такі правові стандарти; е) вони є 

основою для узгодження міжнародного і національного права» [373, c. 667]. 

Характерні риси МПС обґрунтовують доцільність їх виділення в окрему 

категорію міжнародно-правових норм. На прикладі функціонування МПС 

виявляються ключові тенденції розвитку сучасного міжнародного права.  

Перш за все, МПС стали результатом кристалізації універсальних, 

загальнолюдських цінностей. Закріплення в Статуті ООН зобов’язання держав 

поважати права людини ознаменувало переорієнтацію міжнародного права на 

засади антропоцентризму. Саме у сфері захисту прав людини з’явилися перші МПС, 

втілені в універсальних договорах, прийнятих під егідою ООН – передусім, 

Міжнародному біллі прав людини. В доктрині міжнародного права, як слушно 

зазначає О. Н. Луць, основний масив досліджень, присвячених МПС, стосується 

різних аспектів прав людини [372, c. 38]. Деякі науковці взагалі зводять зміст 

категорії МПС до стандартів у сфері захисту прав людини: так, на думку В. Г. 

Третьякової, міжнародно-правові стандарти – це «проголошені чи встановлені 

універсальними та спеціальними міжнародно-правовими актами: права та свободи 

людини; принципи забезпечення та захисту прав та свобод людини; норми, що 

закріплюють і розвивають принципи прав людини; норми, які встановлюють права 

та свободи людини й гарантії цих прав, а, крім того, правові механізми їх 

забезпечення та захисту; вимоги та рекомендації, що зорієнтовані на забезпечення і 
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захист прав людини, а також спрямовані на встановлення системи гарантій та 

надання гарантій щодо забезпечення і захисту прав людини; система 

відповідальності та санкції, передбачені за порушення, недотримання, 

незабезпечення прав людини» [419].  

Такий підхід не виправдано звужує сферу дії МПС. Так, все активніше 

розвиваються стандарти у галузі захисту навколишнього середовища та 

міжнародно-правові стандарти захисту благополуччя тварин, міжнародно-правові 

стандарти протидії корупції та легалізації доходів, набутих злочинним шляхом 

тощо. На МПС позначається тенденція відходу від антропоцентричного 

міжнародно-правового регулювання до екоцентричного. Глобальний характер 

екологічних проблем став каталізатором ухвалення договорів у сфері захисту 

навколишнього середовища (з 1972 р. було ухвалено близько 300 універсальних та 

регіональних міжнародних договорів), у яких втілюються відповідні міжнародно-

правові стандарти [185]. З врахуванням тенденцій розвитку міжнародного права, 

можна стверджувати, що МПС створюються та впроваджуються, перш за все, у 

галузях міжнародно-правового регулювання, які наразі є пріоритетними для 

міжнародного співтовариства держав.  

Створення МПС зумовлено проблемами, які становлять інтерес для всіх держав 

та можуть бути вирішені тільки глобально, тобто є закономірним наслідком 

глобалізаційних процесів. У правовій сфері глобалізація втілюється в гармонізації та 

уніфікації національних законодавств, і МПС є одними з їх основних інструментів, 

якими послуговується міжнародне право. Спрямованість МПС на гармонізацію та 

уніфікацію зумовлює ще одну їх важливу характеристику: на відміну від класичних 

міжнародно-правових норм, що регулюють права та обов’язки суб’єктів 

міжнародного права у їх відносинах inter se, МПС встановлюють зобов’язання, що 

реалізуються державами в процесі здійснення їх юрисдикції – вони регулюють не 

стільки відносини, скільки поведінку. Яскравим прикладом є ст. 2 Міжнародного 

пакту про громадянські та політичні права: «1. Кожна держава, яка бере участь у 

цьому Пакті, зобов’язується поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її 

території та під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті» [378]. Ця 



38 

стаття зобов’язує держав-учасниць діяти певним чином у сфері свого внутрішнього, 

а не зовнішнього суверенітету, на національному, а не міждержавному рівні. Також, 

вона містить зобов’язання ухвалити таке національне законодавство, яке необхідне 

для реалізації положень Пакту, – у цьому проявляється гармонізаційний ефект норм-

стандартів. Іваночко І. визначає міжнародно-правові стандарти як «уніфіковані 

суб’єктами міжнародного права у відповідних документах норми та принципи 

міжнародного права, які виступають еталоном правового регулювання на 

національному рівні та інструментами гармонізації національних законодавств у 

відповідних сферах» [350, с. 12]. Відповідно адресатами стандартів залишаються 

держави, адже саме на них покладається зобов’язання впровадити певний рівень 

забезпечення прав, досягти певного рівня нормативного регулювання, встановити 

вимоги до діяльності осіб, які знаходяться під їх юрисдикцією, тощо.  

Ефективність МПС зумовлена, серед іншого, тим, що в них відображений 

мінімальний рівень певного стану суспільства чи розвитку певного явища. Зокрема, 

у дослідженнях, проведених під егідою офісу Верховного Комісара ООН з прав 

людини, наголошується на тому, що МПС забезпечують мінімальний рівень захисту 

конкретних правовідносин [278]. О. Тіунов також вказує на те, що у деяких сферах 

співробітництва між державами «прийняті ними міжнародно-правові стандарти 

покликані забезпечити хоча б «мінімальний рівень» цих прав» [420, с. 12]. Як 

слушно зазначає С. А. Голубок, МПС являють собою, з одного боку, «мінімально 

допустимий консенсус», а з іншого – приклад для наслідування [323, c. 112]. Відтак, 

МПС як мінімальні вимоги залишають державам певну дискрецію при їх 

впровадженні та дають змогу врахувати національні та історичні особливості, 

притаманні суспільствам у різних державах світу, різний рівень економічного 

розвитку, при цьому, імплементуючи МПС, держави вільні встановлювати більш 

високий рівень захисту. Таким чином, на МПС відбивається і зворотна глобалізації 

тенденція до локалізації, що полягає у прагненні держав, народів і етносів зберегти 

національні та культурні особливості. Тенденція до регіоналізації також знаходить 

своє вираження, зокрема, у становленні регіональних систем захисту прав людини, 

утворенні регіональних правових режимів захисту певних природних комплексів 
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(Антарктики, окремих морів, тропічних лісів тощо), виробленню регіональних 

стандартів у галузі праці та зайнятості. Регіональні стандарти можуть відрізнятися 

від універсальних, але тільки в бік встановлення більш високого ступеня захисту 

правовідносин, як це відбулося в європейській регіональній системі захисту прав 

людини. 

Сучасне міжнародне право демонструє тенденцію до збільшення когентності 

його норм, яка особливо яскраво проявляється на МПС. Імперативний характер 

деяких стандартів має звичаєве походження: наприклад, у 1994 році Комітет з прав 

людини ООН у Загальному коментарі № 24 визнав за низкою закріплених 

конвенційно прав людини характер імперативних звичаєвих норм міжнародного 

права та зазначив, що держави зобов’язані цими нормами незалежно від того, чи 

вони ратифікували відповідні конвенції [257]. 

Імперативні стандарти існують не тільки у галузі захисту прав людини. 

Міжнародна організація праці контролює дотримання державами міжнародних 

стандартів праці, незалежно від того, чи вони ратифікували ту чи іншу конвенцію 

[135]; контроль за дотриманням восьми базових і чотирьох пріоритетних конвенцій, 

незалежно від стану їх ратифікації, здійснюється кожні два роки, ратифікованих 

конвенцій – кожні п’ять років [65]. Фактично, стандарти, закріплені у цих базових та 

пріоритетних конвенціях розглядаються як імперативні норми міжнародного права. 

Більше того, здійснюючи моніторинг, МОП перевіряє і дотримання виданих нею 

рекомендацій, які юридично не зобов’язують держави.  

Сьогодні класична теза про те, що держава не може мати договірних 

зобов’язань, на які вона не давала згоди, зазнала змін завдяки впровадженню МПС. 

Проте, процес «імперативізації» міжнародно-правових стандартів є досить 

повільним і нелінійним – держави не поспішають обмежувати свій суверенітет.  

Показовим тут є досвід Конференцій сторін екологічних конвенцій: їхній 

правовий статус не до кінця визначений, проте вони наділені цілою низкою 

повноважень щодо реалізації конвенцій. Зокрема, іноді вони наділені 

повноваженнями приймати обов’язкові для держав-членів рішення. Зазвичай такі 

рішення приймаються консенсусом, а коли це неможливо – кваліфікованою 
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більшістю. І хоча найчастіше держави, що голосували проти певного рішення, не 

зобов’язані ним навіть у разі його прийняття, положення окремих конвенцій 

поширюють обов’язковість таких рішень навіть на держави, що не давали на них 

згоду. Так, ст. 2.9 Монреальського протоколу до Віденської конвенції про охорону 

озонового шару 1993 р. уповноважує Конференцію сторін ухвалювати обов’язкові 

для усіх держав-членів рішення консенсусом, а в разі неможливості його досягнення 

– кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів присутніх, які беруть участь у голосуванні 

[37]. Важливо усвідомлювати, що імперативність МПС базується не стільки на їх 

беззаперечному дотриманні, скільки на визнанні за ними характеру норм jus cogens. 

Останні події в міжнародному житті (агресія РФ проти України у 2014-2016 рр.) 

продемонстрували, що і на сучасному рівні розвитку системи міжнародно права 

деякі держави вдаються до грубих порушень не просто своїх міжнародно-правових 

зобов’язань, а і основних принципів МП, але це жодним чином не впливає на 

визнання за ними характеру імперативних норм міжнародного права найвищого 

порядку. 

МПС є також проявом зростаючого впливу міжнародного громадянського 

суспільства на механізми міжнародно-правового регулювання. Розробка та 

впровадження МПС відбувається за участі як держав і міжнародних організацій – 

визнаних суб’єктів МП, так і акторів міжнародних відносин, які не мають 

міжнародної правосуб’єктності, зокрема, міжнародних неурядових організацій 

(МНУО). Особливо їх роль проявляється на стадіях правотворчості та контролю за 

реалізацією МПС. Форми участі МНУО в розробці МПС різноманітні: вони стають 

ініціаторами створення міжнародно-правових інструментів (приклад – Конвенція 

ООН з прав дитини 1989 р. [388, c. 116-117]), скликання міжнародних конференцій 

для їх розробки й прийняття (прийняття Женевських конвенцій 1949 р. і Додаткових 

протоколів 1977 р. є заслугою Міжнародного Комітету Червоного Хреста [388, c. 

118-119]), входять до складу комітетів і робочих груп, які розробляють міжнародно-

правові акти (такий механізм діє у Всесвітній організації здоров’я тварин – МЕБ 

[158]). Контроль за імплементацією МПС МНУО також здійснюють через різні види 

діяльності: вони беруть участь у роботі конвенційних органів, які слідкують за 
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дотриманням договорів у галузі прав людини [323, c. 119-120] та конференцій 

сторін, які створюються багатосторонніми екологічними договорами. Унікальним у 

цьому плані є досвід Міжнародної організації праці, що функціонує на засадах 

трипатризму: держава зобов’язана надавати періодичні доповіді щодо дотримання 

втілених у конвенціях МОП стандартах як самій Організації, так і організаціям 

роботодавців і робітників, які її представляють і, у свою чергу, уповноважені 

подавати Організації інформацію, що стосується дотримання державою стандартів з 

власної ініціативи [275]. Інший приклад залучення МНУО до механізму контролю за 

реалізацією стандартів втілено в Конвенції про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 

стосуються довкілля 1998 р., більше відомій як Орхуська конвенція, яка 

уповноважує «громадськість» – одну або декілька фізичних або юридичних осіб – 

надавати в Комітет з дотримання повідомлення про порушення державою-

учасницею своїх зобов’язань за Конвенцією [338, c. 94-96]. 

Окрім того МНУО встановлюють міжнародні стандарти, що не є тотожними з 

міжнародно-правовими та міжнародними правовими стандартами, які хоч і мають 

юридичну природу (оскільки закріплені в міжнародних договорах), але характерні 

для регулювання питань науково-технічного співробітництва. Прикладом є 

Міжнародна організація зі стандартизації (ІSО) – одна з міжнародних неурядових 

організацій, що займається розробкою міжнародних стандартів. Міжнародні 

стандарти носять добровільний характер і містять актуальні специфікації на 

продукцію, послуги і передову практику. Міжнародні стандарти розробляються на 

основі консенсусу, що позитивно впливає на скорочення бар’єрів в торгівлі. ІSО 

була заснована в 1947 році і опублікувала більше 19000 міжнародних стандартів, що 

поширюються майже на всі аспекти технології та бізнесу. Від безпеки харчових 

продуктів до комп’ютерів, а також сільського господарства та охорони здоров’я. 

Міжнародні стандарти ІSО впливають на всі аспекти життя [390]. Міжнародні 

стандарти як заходи в забезпеченні правил і процедур передбачені Конвенцією про 

міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року [357]. Також міжнародна 

стандартизація передбачена Статутом Міжнародного союзу електрозв’язку від 22 
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грудня 1992 року [417], який передбачає функціонування спеціального органу – 

сектору стандартизації електрозв’язку в сфері широкого вивчення технічних, 

експлуатаційних і тарифних питань і прийняття рекомендацій по ним з подальшим 

їх впровадженням у вигляді стандартів в національну практику держав. Одним з 

різновидів стандартів є викладені у вигляді принципів певні правила і поняття, 

впровадження яких в практику держав сприяє однаковому вирішенню питань 

співробітництва. Такі принципи з дистанційного зондування Землі з космосу, 

викладені в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 41/65 від 3 грудня 1986 року. 

Впровадженню міжнародних стандартів можуть сприяти модельні акти, прийняті 

державами на основі міжнародного договору. Подібні акти містять правила, що 

дозволяють уніфікувати в певних сферах законодавство держав, що беруть участь в 

такому договорі [420, с. 9]. Таким чином, міжнародні стандарти – це 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. 

Діяльність різноманітних контрольних органів та міжнародних організацій, що 

ухвалюють обов’язкові до виконання стандарти, наочно демонструють тезу, яку 

висловила Голова Міжнародного суду ООН Р. Хіггінс щодо того, що міжнародне 

право – це фактично процес [309, c. 16], у межах якого правила формулюються, 

уточнюються та пристосовуються до розвитку об’єкта регулювання, суспільних 

відносин, досягнень науки та техніки тощо. Зміст міжнародно-правових стандартів 

не статичний: до конвенцій, у яких вони закріплені, вносяться зміни, зобов’язання за 

ними уточнюються в різноманітних актах конвенційних та контрольних органів; на 

їх виконання впливають тлумачення, надані судовими та квазісудовими органами; 

міжнародні організації, які ухвалюють обов’язкові для держав-членів акти, 

періодично переглядають їх, розробляють керівні принципи з їх імплементації. Цей 

процес давно вже перестав носити виключно міждержавний характер і став дійсно 
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міжнародним: у ньому велику роль відіграє міжнародна бюрократія, члени судових 

та квазісудових установ, які виступають в особистій якості, представники 

громадянського суспільства. 

Таким чином, у зв’язку із відсутністю юридично закріпленого визначення 

поняття МПС, науці МП притаманні різні концептуальні підходи до розкриття 

їхньої сутності та юридичної природи. Зокрема, з одного боку, зазначається про 

норми міжнародних договорів, як моделі, які є стандартами незалежно від того, чи 

інкорпоровані вони у національне законодавство, з іншого – вказується на різновид 

міжнародних норм, які є складовою міжнародного права [303, c. 3]. Значна частина 

МПС за ступенем своєї юридичної сили диспозитивні, що означає право держав у 

своїх відносинах на основі міжнародного договору змінювати, доповнювати чи 

скасовувати визначений стандарт або вводити замість нього новий. Правила у 

вигляді стандартів таким чином формуються у результаті практики держав у різних 

сферах співпраці, часто фіксуються у рекомендаційних резолюціях міжнародних 

організацій, наприклад, у резолюціях органів ООН та її спеціалізованих установ. 

Однак, стандарти як правила поведінки містяться і у чинних міжнародних договорах 

[420, c. 11, 15-17]. Більше того, стандарти формуються і як міжнародно-правові 

звичаї на основі відповідної практики держав: спочатку зароджується практика, яка 

повторюється впродовж певного періоду часу, згодом визнається обов’язковий 

характер норми. А відтак, йдеться про різнорідні норми, такі як правила 

міжнародних договорів, резолюції міжнародних організацій, політичні домовленості 

тощо. На думку О. Тіунова, міжнародно-правові стандарти – це базові положення 

міжнародного права, які сприяють регулюванню і розвитку міжнародних відносин 

різного рівня, виражені в формі міжнародного договору, міжнародно-правового 

звичаю, певного рішення міжнародної організації, в деяких випадках судового 

рішення, що забезпечують функціонування як системи норм міжнародного права в 

цілому, так і його галузей, а також сприяють взаємозв’язку внутрішньодержавних і 

міжнародно-правових норм, імплементація яких в національне законодавство є 

одним з факторів розвитку внутрішньодержавної системи права [420, c. 19].  
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На нашу думку, 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. 

Природно, що після процесів появи, розвитку та впровадження МПС у сфері 

захисту прав людини, з’явилися і почали розвиватися стандарти захисту тварин і 

забезпечення їхнього благополуччя, – як цілком логічний наступний крок. 

У питанні захисту тварин міжнародне право пройшло два пов’язаних етапи: 1) 

захист тварин в контексті «екологічних прав людини» (як цінностей для людини); 2) 

захист тварин як самоцінність у міжнародному праві (захист/забезпечення 

благополуччя). На першому етапі інститут захисту тварин розвивався як частина 

права навколишнього середовища, при спрямованості на міжнародно-правовий 

захист видів, яким загрожує вимирання і збереженні біорізноманіття як основної ідеї 

(з середини ХХ ст.) [310, c. 8]. Ухвалено значний масив багатосторонніх договорів 

універсального та регіонального характеру; до перших належать, наприклад, 

Міжнародна конвенція про захист птахів 1950 р. [166], Конвенція про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення 1973 

р. [79], Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин 1979 р. [81], 

Конвенція про біологічне різноманіття 1992 р. [78] тощо. 

Другий етап розпочинається наприкінці ХХ ст., коли в міжнародно-правових 

документах відбувається переоцінка ролі тварин та підстав їхнього захисту. 

Розвиваються та поглиблюються підходи до благополуччя і, відповідно, належних 

умов життя, норм щодо захисту інтересів тварин [310, c. 8]. Відповідним чином 

формуються і закріплюються міжнародно-правові стандарти забезпечення 

благополуччя тварин. 
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І все ж, міжнародне-правове регулювання питання благополуччя тварин на 

універсальному рівні має вторинний характер відносно охорони об’єктів тваринного 

світу у стані природної свободи [349, c. 212]. Натомість регіональні багатосторонні 

договори, ухвалені Радою Європи, не просто стали першими міжнародними 

договорами, що містять засади транспортування, розведення, умертвіння, забою 

тварин, їхнього використання в експериментах або при домашньому утриманні, з 

метою забезпечення благополуччя тварин, а й утворили комплекс договорів. Дані 

конвенції застосовуються більшістю держав РЄ як базові стандарти для 

національного законодавства. Таким чином, Рада Європи забезпечує встановлення 

стандартів благополуччя тварин шляхом ухвалення міжнародних конвенцій, а також 

рекомендаційних норм (Рекомендації Комітету міністрів R(87)17 щодо перевезення 

коней [215], R(88)15 щодо перевезення свиней [216], R(90)1 щодо перевезення 

худоби [217], щодо пушних тварин [213], свиней [214]), здійснює контроль за їхнім 

дотриманням за допомогою конвенційних механізмів. Політичні та технічні 

результати роботи зі встановлення стандартів залежать від тісної співпраці РЄ з 

державами-членами та неурядовими організаціями, що представляють ветеринарів, 

зоозахисників, сільгоспвиробників та науковців.  

Наразі все більшою є й роль ЄС, який впроваджує дедалі прогресивніші 

стандарти у сфері благополуччя тварин. Як вже вказувалось, його першим актом у 

цій сфері став Амстердамський договір 1997 р., що містив окремий Протокол 33 

«Про захист та благополуччя тварин» [203, с. 314]. У Договорі про функціонування 

ЄС 2007 р. (ДфЄС, Лісабонський договір) закріплене положення такого ж змісту (ст. 

13) [72, c. 54]. 

У 2012 р. ухвалена Стратегія ЄС із захисту та благополуччя тварин на 2012 – 

2015 рр. передбачила уніфікацію і спрощення правил поводження з тваринами; 

створення умов для навчання власників тварин, а також для працівників 

фермерських господарств; підтримання ініціатив держав-членів щодо підвищення 

рівня стандартів благополуччя тварин, порівняно з розробленими ЄС; організацію 

міжнародного співробітництва у сфері підтримки благополуччя тварин; створення 

систем інформування громадськості [69; 361, c. 99-100].  
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У 2015 році Європейський парламент і Рада ЄС досягли політичної згоди на 

реалізацію нових пропозицій щодо актів стосовно здоров’я тварин шляхом 

застосування звичайної законодавчої процедури [10]. Йдеться про звід більш 

жорстких правил щодо здоров’я тварин і використання антибіотиків у кормах, який 

має бути прийнятий шляхом, зокрема, об’єднання в один акт 39 актів ЄС з цих 

питань [413]. Регламент про трансмісивні хвороби тварин, який попередньо 

називали «Законом про охорону здоров’я тварин» і який планують ввести в дію у 

2016 р. [187], стосується хвороб, які можуть передаватися тваринам або людям. Він 

містить принципи і правила, спрямовані на запобігання та контроль над 

трансмісивними захворюваннями. Ці правила складаються з вимог щодо 

профілактики захворювань; обізнаності стосовно хвороб; біобезпеки; обліку тварин, 

якщо це необхідно – продуктів тваринництва, а також їхнього переміщення в межах 

Європейського Союзу і завезення до ЄС; нагляду; боротьби з хворобами; 

надзвичайних заходів. Відповідні норми не регулюють прямо благополуччя тварин, 

хоча і передбачають визнання тісного взаємозв’язку між здоров’ям і благополуччям 

тварин, що вимагає уваги до благополуччя при визначенні впливу захворювань та 

заходів з боротьбі з хворобами [136].  

Завдяки розширеному еволюційному тлумаченню Європейським судом з прав 

людини положень Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 р. [355] та протоколів до неї все більше питань 

підпадає під сферу її дії, зокрема й деякі питання щодо захисту тварин, гуманного 

поводження з ними, заборони жорстокого поводження тощо. Враховуючи, що 

проблеми благополуччя тварин набирають все більшої актуальності у світі, 

поступово збільшується й кількість рішень Європейського суду з прав людини у цій 

сфері, що дає змогу виокремлювати правові принципи, позиції Європейського суду, 

виявляти основні тенденції та напрями розвитку правового регулювання зазначених 

питань у світлі Конвенції та досягнень європейських держав, а також взагалі 

говорити про активізацію зусиль щодо вирішення проблем охорони природи за 

допомогою прав людини. Питання, які стосувалися тварин, розглядалися 

Європейським судом в рамках різних статей Конвенції, зокрема, ст.1 Протоколу 1 
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(захист власності), ст. 2 (право на життя), ст. 6 (право на справедливий суд), ст. 8 

(право на повагу до приватного і сімейного життя), ст. 9 (свобода думки, совісті та 

релігії), ст. 10 (свобода вираження поглядів), ст. 11 (свобода мирних зібрань та 

асоціацій), ст. 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту), ст. 14 (заборона 

дискримінації) тощо. У більшості випадків практика Суду стосувалася різних 

аспектів регулювання державою полювання, зокрема заборони його певних методів 

та видів з метою захисту поголів’я диких тварин [32; 46; 98; 151; 153; 247; 250; 264]; 

свободи поширення інформації, матеріалів про тварин, необхідність заборони 

жорстокого поводження з ними та привернення уваги до проблем тварин [8; 22; 28; 

147; 194; 292]; захисту тварин як майна людини [6; 42; 247]; встановлення 

державами правил вбивства тварин з метою недопущення поширення епідемій, 

ритуального вбивства [41]; розглядалися питання позитивних обов’язків держав з 

захисту людей від нападів бродячих тварин та інші питання [24; 137]. Захисники 

тварин намагалися привернути увагу Суду й до вирішення питання про суб’єктів, на 

які поширюються права, передбачені Конвенцією, подаючи скарги від імені 

шимпанзе [20]. 

Отже, міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин – це міжнародно-

правові норми, які закріплюють зобов’язання держав забезпечити мінімальний 

рівень благополуччя тварин шляхом їх імплементації у національне законодавство. 

Перш ніж встановити зміст МПСБТ, прослідкуємо їх еволюцію. 
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1.3. Еволюція міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин 

До формування сучасної міжнародно-правової нормативної концепції 

«благополуччя тварин» у другій половині ХХ століття людство у своєму 

«юридичному ставленні» до тварин пройшло складний шлях. Ці складнощі 

відтворювались в динаміці нормативного закріплення статусу тварин і встановленні 

правового режиму поводження людей з ними, який і сьогодні перебуває в 

динамічному процесі змін. Наявність інтересу до питань благополуччя тварин і 

закріплення стандартів благополуччя в нормах міжнародного права сьогодні 

засвідчено правозастосовною практикою: Міжнародним судом ООН, зокрема, 

винесено рішення від 31 березня 2014 року щодо китобійного промислу в 

Антарктиці [295]. Причин зростання інтересу, як міжнародного громадянського 

суспільства, так і держав – первинних і універсальних суб’єктів міжнародного права 

– до питань поводження з тваринами, їхнього місця у житті людини декілька. Деякі 

юристи-міжнародники пояснюють цю тенденцію в сучасному праворозумінні 

переходом від антропоцентричного до біоцентричного підходу (Буткевич О.В. [311], 

Медведєва М.О. [374] та ін.). Інші підкреслюють зростаючі гуманістичні настрої 

людства (Короткий Т.Р. [364] та ін.). Проте, дискусії щодо поводження з тваринами і 

способів закріплення їхнього правового статусу в міжнародному і національному 

праві точилися в філософії, етиці, теорії права і міжнародного права споконвіку, 

починаючи від паганізму, коли для первісних людей тварини уособлювали богів і 

були священними та недоторканими, закріплюючись в антропоцентричних 

світоглядних концепціях філософів епохи Відродження і Просвітництва і, врешті, 

розвиваючись у сучасних еко- та біоцентричних теоріях сталого розвитку. 

Дослідники відзначають три напрямки ідеології зоозахисту: обмеження 

жорстокості відносно тварин, благополуччя тварин, рух за права тварин [307, с. 30]. 

Ці напрямки були відтворені і в міжнародному праві та представляють пануючі 

підходи в правовому регулюванні поводження людей з тваринами: 

- обмеження жорстокості по відношенню до тварин (ХІХ – початок ХХ ст.) – в 

національному праві спорадично (в окремих розвинених державах) закріплюються в 
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основному норми, що забороняють окремі приклади найбільш жорстокого 

поводження людей з тваринами; 

- права тварин (починаючи з 1900-х рр. ХХ ст. – дотепер) – низка філософів-

зоозахисників (Лоуренс – ще наприкінці ХІХ століття сформулював «Декларацію 

прав тварин», Том Ріган, Пітер Сінґер, Ендрю Лінзі та ін.) запропонували нову 

правову модель, пов’язану з наданням тваринам особливого статусу і «звільнення 

тварин з рабства людини» та захист основних прав тварин – права на життя, 

свободу, захисту від непотрібних страждань. В своїй більшості цей підхід так і 

залишається декларативним і відтворений лише в низці представлених 

міжнародними неурядовими організаціями проектів міжнародно-правових 

документів та рішеннях декількох міжнародних неурядових організацій. В цілому, 

такий підхід не знайшов відтворення в позитивному міжнародному праві; 

- благополуччя тварин (з другої чверті ХХ століття – дотепер) – закріплення в 

нормах національного і міжнародного права окремих складових і в цілому 

правового принципу забезпечення людьми «благополуччя тварин», який націлений 

не тільки на правові заборони жорстокого поводження з тваринами, але й правовими 

методами закріплює в національному і міжнародному праві обов’язок людини 

забезпечити тваринам певний рівень благополуччя, що відповідав би їхнім 

фізіологічним та біологічним потребам.  

Розвиток інших морально-етичних концепцій поводження з тваринами [167, с. 

48-53], не нівелює того факту, що основні дискусії в сфері теорії права і 

міжнародного права, тривають між прибічниками концепцій «благополуччя тварин» 

(animal welfare) і «прав тварин» (animal rights). Прибічники міжнародно-правового 

нормативного закріплення «прав тварин» вважають саме використання тварин 

людьми ключовою проблемою і намагаються змінити чинний правовий статус 

тварин як майна з метою забезпечення їхніх «основних прав», які мають бути під 

абсолютною охороною і не можуть бути принесені в жертву більш високій 

«людській» необхідності. 

Навпаки, прихильники «благополуччя тварин» визначають головним своїм 

завданням власне покращення поводження з тваринами з боку людей в існуючих 



50 

правових рамках, де тварина (за виключенням диких) є майном, і, відповідно, – 

власністю людини. Правова модель, яка дістала широкого нормативного 

закріплення в низці правових систем передових держав і здебільшого в конвенціях 

Ради Європи і установчих документах ЄС не забороняє експлуатацію тварин, але 

встановлює відповідний режим забезпечення потреб тварин в утриманні, що 

отримали назву «благополуччя тварин» і забороняють жорстокість та непотрібні 

біль і страждання.  

Перші приклади національно-правового регулювання заборони жорстокого 

поводження з тваринами відомі із стародавніх часів. Наприклад, імператор 

найбільшої в історії Стародавньої Індії держави Мауріїв – Ашока (ІІІ ст. до н.е.) 

залишив нащадкам написи на кам’яних колонах, що отримали назву «едикти 

Ашоки» [198, с. 28-29]. Вони встановлювали заборону на вбивства багатьох видів 

тварин, а також на полювання заради втіхи та таврування [102]. У Законах ману, які 

були складені однією з брахманських шкіл між II ст. до н.е. та II ст. н.е. і є збіркою 

релігійних, етичних та правових настанов вказано на заборону вбивства тварин 

заради втіхи, поваги до їхнього життя, гуманного ставлення до них. Зокрема 

зазначається, що «хто не бажає завдавати живим істотам страждання від уз і смерті, 

[а бажає] благополуччя для всіх, той їсть нескінченне блаженство» (Глава 5 п. 46) 

[346, с. 181-188] Проте переломним у внутрішньодержавному регулюванні 

поводження з тваринами стало ХІХ століття, коли з’явилися перші законодавчі акти, 

які забороняли певні види жорстокості відносно окремих видів 

сільськогосподарських тварин. Зокрема, у 1822 році Білль проти жорстокого 

поводження з кіньми і великою рогатою худобою [276] був ухвалений обома 

палатами Британського Парламенту і отримав королівське схвалення. Саме «закон 

Мартіна» (отримав свою назву в честь його автора – полковника Річарда Мартіна) 

став першим, що мав на меті не тільки заборону жорстокості відносно тварин, але і 

захист їхнього благополуччя. За побиття, поганий догляд (!) або жорстоке 

поводження з твариною порушника очікував штраф до 5 фунтів стерлінгів або 

двомісячне тюремне ув’язнення. 
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Головним наслідком прийняття цього закону стала зміна домінуючої 

громадської думки щодо цієї проблеми, а відповідно – і ставлення органів державної 

влади. Держава як така почала опікуватися ставленням до тварин.  

Через два роки після ухвалення «закону Мартіна» в Британії реєструється 

Товариство з запобігання жорстокого поводження з тваринами (SPCA), одним із 

засновників якого став сам Річард Мартін, у 1840 році воно стає «королівським», 

тобто державним (до назви Товариства додалася літера «R»). З 1849 року RSPCA 

взяло під захист всіх тварин, зокрема й домашніх котів і собак; з 1876 року почало 

займатися питаннями лабораторних тварин, а з 1900 року – зоопарками і цирками. 

Саме RSPCA стала першою в світі державною зоозахисною організацією [193; 272; 

367]. Вона стала зразковою для створення подібних організацій в інших державах. 

За прикладом Великої Британії законодавство щодо захисту тварин від 

жорстокого поводження було ухвалено і в інших європейських державах; із 1833 по 

1840 роки такі закони були прийняті германськими державами; в 1850-х роках 

аналогічні закони з’явилися і в державах Скандинавії. Під впливом метрополії 

закони щодо захисту тварин були ухвалені в домініонах – Канаді, Австралії і 

Південно-Африканському Союзі [394, с. 19-20]. 

Та власне предметом міжнародного права поводження людини з тваринами 

стало вперше вже в кінці ХІХ століття. Однак, якщо на національному рівні закони 

щодо тварин стосувалися заборони жорстокого поводження з ними, то на 

міжнародному рівні перші документи містили норми щодо врегулювання 

комерційної експлуатації водних ресурсів та деяких видів риби і морських ссавців. 

Як відзначають дослідники, першою твариною, яка стала предметом міжнародного 

договору була саме риба. Договір між Францією та Великою Британією 1867 року 

був першим серед низки подібних договорів щодо рибальства у річці Рейн і 

Північному морі [148, с. 331]. 

Загалом міжнародне право кінця ХІХ – початку ХХ ст. у питаннях, пов’язаних з 

тваринами, в основному зосередилось на охороні зникаючих видів, головним чином 

морських ссавців. Так, 1891 року була підписана Угода між урядом Сполучених 

Штатів та Великобританії щодо Modus Vivendi відносно вилову морських котиків у 
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Беринговому морі. 1892 року була підписана Конвенція між урядом Сполучених 

Штатів та урядом Великобританії щодо поновлення існуючого Modus Vivendi у 

Беринговому морі [148, с. 331]. 

У 1900 році держави, які в той час контролювали африканський континент, 

прийняли перший регіональний рамковий договір – Конвенцію по збереженню 

диких тварин, птахів і риб в Африці, якою намагались зупинити неконтрольоване 

знищення диких тварин і заохотити створення заповідників. Конвенція так і не 

набула чинності, хоча деякі її учасники застосували заходи по здійсненню її 

положень на своїх теренах [179, с. 100]. 

Європейськими державами у 1902 році була підписана Конвенція про охорону 

птахів, корисних в сільському господарстві, яку вважають першою міжнародною 

конвенцією в галузі охорони навколишнього середовища [371, с. 181]. Через 

знищення корисних для сільського господарства комахоїдних птахів, зокрема, 

аграрії потерпали від зменшення врожайності [179, с. 100-101]. Намагання держав-

учасників Конвенції зберегти певні види птахів мали значення і для благополуччя 

цих видів (ст.ст. 2-3 встановлювали заборону, зокрема, на розорення гнізд, 

забороняли деякі варварські способи їхнього відлову [375]). Благополуччя тварин – 

це, зокрема, і надання тваринам, які знаходяться під контролем чи у взаємодії з 

людиною безпечного середовища існування без страху, болю та страждань. Птахи, 

корисні для сільського господарства, відповідно взаємодіють з людиною. Тож ця 

конвенція стала не тільки першою в міжнародному праві навколишнього 

середовища. Вона стала і першим прикладом міжнародно-правових зобов’язань 

держав зі встановлення правил поводження людей з тваринами, яких вона 

використовує для своїх потреб. 

Зазначені конвенції не мали серйозних наслідків на теренах захисту та охорони 

тварин, однак, власне з них і почалась історія становлення сучасних міжнародно-

правових стандартів поводження з тваринами. [179, с. 101]. 

Після заснування Ліги Націй були відкриті для підписання декілька 

універсальних конвенцій щодо збереження деяких видів морських ссавців, зокрема, 

Конвенція щодо регулювання китобійного промислу від 24 вересня 1931 року [77], 



53 

Конвенція щодо охорони фауни і флори в їх природному середовищі від 8 листопада 

1933 року (з Протоколом і Додатками) [82], Міжнародна угода про регулювання 

китобійного промислу від 8 червня 1937 року (з Декларацією) і Протокол до неї від 

29 червня 1938 року [163; 200]. Ці документи мали на увазі збереження окремих 

видів диких тварин, не торкаючись проблем їх благополуччя. 

Перші приклади міжнародно-правового регулювання поводження з 

одомашненими тваринами з’явилися також в практиці Ліги Націй. 

Намагання створити універсальні конвенції та суттєве розширення предмету 

регулювання міжнародного права хронологічно пов’язано із створенням першої 

універсальної організації – Ліги Націй. Перехід від біоетики (філософських поглядів 

і переконань) до закріплення норм щодо забезпечення благополуччя тварин, що 

знаходяться під контролем людини як в національному, так і міжнародному праві 

був підготовлений видатними представниками зоозахисного руху. Завдяки 

популяризації зоозахисних поглядів і їх відповідній «юридизації» в спеціальних 

роботах, пресі, створення відповідних переконань у впливових представників 

передової громадськості, експертів, юристів – напрацьовані етичні норми стали 

переноситися в норми національних законів і приписи універсальних конвенцій. 

Суттєвий вплив на формування загального юридичного (тобто, не тільки на рівні 

етики, але і права) ставлення до необхідності законодавчого і міжнародно-правового 

врегулювання заборони жорстокого поводження з тваринами мали роботи 

британських вчених. Наприклад, праця відомого зоозахисника Генрі С.Солта (1851-

1939) «Права тварин» [248], в якій він окреслив «природні права тварин». Джон 

Лоуренс в роботі «На захист звірів» писав про необхідність юридичного 

(законодавчого) закріплення гуманного поводження з тваринами в контексті навіть 

спеціальної галузі права – jus animalium. Він говорив про те, що «права звірів будуть 

офіційно визнані державою, і що закон буде сформованим на принципі охорони і 

захисту їх від актів кричущої жорстокості і непотрібної жорстокості, незалежно від 

того, ким чинитимуться, власником або кимось іншим» [171, с. 123]. 

Першим проектом універсальної конвенції щодо захисту тварин, 

представленим Лізі Націй, дослідники [148, с. 331; 71] вважають «Хартію тварин» 
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Стівена Колріджа (1854-1936), Голови британського Національного товариства 

проти вівісекції [50]. «Хартія тварин» згодом була розширена у «Біллі про права 

тварин» Джеффрі Годсона (1886-1983) [155], президента Ради Об’єднаних 

організацій з питань благополуччя тварин Нової Зеландії. Андре Жеро (1882-1974), 

сподіваючись на схвалення документа Лігою Націй, у 1924 році представив 

«Декларацію прав тварин», яка надихнула Флоренс Баркерс опублікувати у 1926 

році «Міжнародну хартію тварин» [149, с. 507]. 

Захисники тварин не змогли переконати Лігу Націй підтримати жоден з 

презентованих документів, але широка дискусія в пресі підготувала громадську 

думку і відповідно уряди держав-членів Ліги Націй щодо необхідності закріплення 

деяких пропагованих ідей зоозахисників в нормах універсальних міжнародно-

правових конвенцій. Тим більше, цього вимагали і практичні потреби боротьби з 

епізоотіями, що супроводжували процеси глобалізації торгівлі тваринами 

сільськогосподарського призначення. 

Саме Лігою Націй було підготовлено і відкрито для підписання декілька 

конвенцій, які стали основою для подальшого міжнародно-правового закріплення 

стандартів вже не стільки про заборону жорстокого поводження, а і благополуччя 

тварин. Їх актуальність була визначена епізоотичною загрозою на міждержавному 

рівні. У 1920 році в Бельгії несподівано спалахнула чума великої рогатої худоби. 

Виною тому стали зебу (підвид індійського дикого бика), яких везли з Індії до 

Аргентини транзитом через порт Антверпена. Епізоотія продемонструвала гостру 

необхідність нових форм багатостороннього співробітництва держав у їх 

профілактиці та боротьбі. В результаті тривалих дипломатичних процедур 28 

держав-членів Ліги Націй у Парижі 25 січня 1924 року уклали Міжнародну угоду 

про створення у Парижі Міжнародного епізоотичного бюро № 1360 [162] (чинна з 9 

листопада 1926 року), якою було створено міжурядову організацію Міжнародне 

епізоотичне бюро (з 2003 року – Всесвітня організація з охорони здоров’я тварин) 

[4]. Саме МЕБ (свою абревіатуру організація зберегла) сьогодні опікується 

формуванням міжнародних стандартів благополуччя тварин. Вона співпрацює з 

міжнародними неурядовими організаціями у підготовці тексту Всесвітньої 
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декларації благополуччя тварин і має подати на затвердження Генеральної Асамблеї 

ООН її остаточний варіант.  

Міжнародна конвенція про кампанію по запобіганню розповсюдження 

інфекційних хвороб тварин № 4310 від 20 лютого 1935 року (чинна з 23 березня 

1938 року) [165] встановлювала ветеринарні норми та правила попередження 

епізоотій серед сільськогосподарських тварин. Держави-учасниці зобов’язувались 

ухвалити ветеринарне законодавство (ст. 1); сформувати на державному рівні 

ветеринарні служби для інспекції тваринницьких господарств, профілактики 

епізоотій, підготовки персоналу (ст. 2); визначалась необхідна кваліфікація 

ветеринарних спеціалістів (ст. 3); сформульована вимога національним 

ветеринарним службам співпрацювати з МЕБ (ст. 5), і між собою (ст. 7, 8); 

сформульований перелік заходів для державних ветеринарних служб в разі фіксації 

спалаху епізоотій (ст. 6) тощо.  

Нормативна вимога Конвенції до держав гарантувати належний рівень 

ветеринарного обслуговування стала важливим кроком до розробки і ухвалення 

документа, який би зафіксував гуманне поводження з тваринами та критерії/маркери 

рівня забезпечення їхнього благополуччя. 

В Міжнародній Конвенції щодо транзиту тварин, м’яса та інших продуктів 

тваринного походження № 4486 від 20 лютого 1935 року (чинна з 6 грудня 1938 

року) [164] вперше зафіксовані вимоги щодо належного поводження з тваринами під 

час транспортування. У другій частині статті 5 відзначається: «Враховуючи різні 

труднощі, які можуть виникнути в процесі транзиту, країни-експортери повинні 

переконатися, що тварини були правильно завантажені і належно нагодовані і що 

вони отримують необхідну увагу, аби уникнути непотрібних страждань». Пізніше 

саме нормативно закріплена вимога до суб’єктів міжнародного права позбавити 

тварин «непотрібних страждань» стане юридичною основою у русі за ухвалення 

МПСБТ. В додатку до статті 5 містилось важливе розширення змісту нормативної 

вимоги щодо забезпечення комфортних умов для транспортованих тварин. Так, 

друга частина додатку до статті 5 вимагала підготовки контейнеру для перевезення 

тварин: «Під час завантаження жуйних тварин і свиней підлога у транспортних 
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контейнерах [де вони перевозяться] повинна бути покрита належним настилом». У 

третій частині Додатку до статті 5 містилась вимога забезпечення відповідного 

нагляду за транспортованими тваринами супроводжуючими особами: «вантажі 

живих тварин, які перевозяться не в добре закритих переносних контейнерах 

(кошики, ящики, клітки, і т.д.), при тривалих подорожах повинні мати 

супроводжуючу особу. Ця особа не має наглядати за більшою кількістю тварин, ніж 

вона спроможна доглянути». Останній абзац Додатку до статті 5 зазначав 

необхідність обрання найкоротшого маршруту транспортування, що є одним з 

важливих моментів у забезпеченні благополуччя транспортованих тварин: 

«Транспортування живих тварин повинно бути зроблено по найшвидшому 

маршруту і, наскільки це можливо, на спеціальних швидких вантажних потягах» 

[164, с. 45]. 

Отже, завдяки міжнародній нормотворчій діяльності і трансформації багатьох 

біоетичних ідей і вимог зоозахисників в міжнародно-правові документи Ліга Націй 

започаткувала формування МПСБТ. Хоча універсального інструменту, який би 

нормативно визначав зміст поняття «благополуччя тварин» і зобов’язань суб’єктів 

міжнародного права щодо його забезпечення в нормотворчій діяльності Ліги 

сформовано не було. 

Після створення ООН держави все частіше в своїй міжнародній нормотворчій 

діяльності звертаються до проблем збереження флори і фауни. Ухвалено низку 

міжнародних інструментів щодо охорони різних видів диких тварин: Міжнародна 

конвенція з регулювання китобійного промислу (1946 рік), Конвенція про 

рибальство у північно-західній частині Атлантичного океану (1949 рік), Конвенція 

про рибальство й збереження живих ресурсів відкритого моря (1958 рік), Конвенція 

про рибальство у північно-східній частині Атлантичного океану (1959 рік), Угода 

про охорону лососів у Балтійському морі (1962 рік), Конвенція про водно-болотні 

угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовище існування 

водоплавних птахів (1972 рік), Конвенція зі збереження тюленів Антарктики (1972 

рік), Угода про збереження білих ведмедів (1973 рік), Конвенція про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 



57 

(1973 рік), Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (1979 рік), 

Конвенція про біологічне різноманіття (1992 рік) та інші. В основному, зазначені 

конвенції ґрунтувалися на нормативній вимозі консервації умов життя диких 

тварин. Гуманне поводження з тваринами було визнано необхідним в актах 

«м’якого права». 28 жовтня 1982 року ГА ООН резолюцією № 37/7 схвалено 

Всесвітню хартію природи [318]. Цей документ рекомендаційного характеру в 

Преамбулі зазначає: «будь-яка форма життя є унікальною і заслуговує на повагу, 

якою б не була її корисність для людини, і для визнання цієї невід’ємної цінності 

інших живих істот людина має керуватися моральним кодексом поведінки». 

Декларація стала важливим кроком на шляху до закріплення на міжнародно-

правовому рівні принципу поваги до будь-якої форми життя, поваги до життя 

тварин зокрема. Та документу, який би містив нормативне визначення і обов’язки 

забезпечення саме «благополуччя тварин» на рівні ООН до цього часу не ухвалено. 

В різний час в Організацію вносились декілька подібних проектів [148, c. 333-334; 

186, с. 368, 371-372, 374-378]. 

Спробою пролобіювати універсальний документ щодо захисту «прав тварин» 

стало подання до ЮНЕСКО у 1990 році «Всесвітньої декларації прав тварин» [287], 

проект якої було опрацьовано низкою зоозахисних організацій. Він так і не був ані 

розглянутий, ані ухвалений, оскільки на думку більшості представників держав 

«норми, що містилися в проекті цієї декларації протирічили існуючому на той час 

міжнародному праву» [71]. Проте зоозахисники не зупинились. З 2000 року триває 

кампанія зі збору підписів за ухвалення «Всесвітньої декларації благополуччя 

тварин» [288]: компромісного рішення заради ухвалення універсального документу. 

Заміна у тексті декларації «прав тварин» на «благополуччя тварин», не задовольняє 

радикально налаштованих захисників тварин, які виступають за зміну їх 

юридичного статусу з об’єктів на суб’єктів правовідносин. Механічна заміна 

термінів в тексті також не зустріла підтримки і з боку представників держав, які 

переконливо схиляються до необхідності нормативного забезпечення тваринам 

оптимального рівня їхнього благополуччя [71].  
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Юридична концепція благополуччя тварин почала формулюватися в другій 

половині ХХ століття і спочатку стосувалася виключно сільськогосподарських 

тварин. Згодом і держави в текстах конвенцій, і міжнародне громадянське 

суспільство почали використовувати в якості minimum minimorum для оцінки 

забезпечення рівня благополуччя всіх тварин, що утримуються людиною: 

сільськогосподарських, домашніх, диких в неволі (утримуються в цирках та 

зоопарках), а також (частково) і лабораторних тварин, нормативний концепт, 

сформульований урядом Великобританії під назвою «П’ять свобод». 

У 1964 році вийшла друком книга британської зоозахисниці Рут Гаррісон 

«Живі машини» [150], що оприлюднювала факти жорстокого поводження з 

тваринами на фермах. Книга набула громадського резонансу і уряд Великобританії в 

кінці червня 1964 року створив Технічний комітет «щоб вивчити умови, в яких 

тримається худоба в інтенсивному тваринництві і запропонувати стандарти, які 

мають бути встановлені в інтересах їх благополуччя» [228, с. 1].  

Комітет складався з 9 експертів з зоології, етології, ветеринарії, сільського 

господарства на чолі з Ф. Роджерсом Брамбеллом. Члени комітету відвідали 54 

установи інтенсивного тваринництва в Англії, Уельсі та Шотландії а також у Данії, 

Голландії та Північній Ірландії [228, с. 1]. В грудні 1965 року Комітет Брамбелла 

оприлюднив доповідь, у якій: 1) визначив термін «благополуччя тварин»; 2) 

визначив основні маркери/критерії благополуччя тварин; 3) науково засвідчив 

здатність тварин відчувати на основі їх біологічної схожості з людиною, зокрема в 

будові нервової системи. Були запропоновані способи і методи забезпечення 

мінімального рівня благополуччя тварин в інтенсивному тваринництві. Тварині 

повинно бути забезпеченим: достатній життєвий простір утримання, аби вільно 

повертатися, доглядати за собою, вставати, лягати і вільно рухати кінцівками; 

достатнє харчування й питво, аби не потерпати від голоду і спраги; якісний 

ветеринарний догляд; можливість спілкування з собі подібними; відповідне технічне 

оснащення місць утримання з відповідним освітленням і вентиляцією, безпечним 

плануванням, що б унеможливлювало панічні напади та інші прояви нездорової 
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поведінки. Нівечення тварин було засуджено в Доповіді як «непотрібні страждання» 

(unnecessary (wanton) cruelty) [228, с. 9-15]. 

Основні рекомендації Комітету охоплювали: 1) зміни до законодавства з метою 

покращення загального стану утримання тварин в інтенсивному тваринництві і 

забезпечення їхнього благополуччя; законодавче визначення «страждання» – 

поняття, яке містить наступні ознаки: а) дискомфорт (поганий стан, млявість, 

зниження апетиту), б) стрес (напруженість або тривога через проблеми в 

навколишньому середовищі та/або і через проблеми фізичного характеру), в) біль 

(непритаманна агресивна поведінка, крики або вереск, судоми, важке серцебиття); 2) 

для вдосконалення законодавства і моніторингу поточного стану благополуччя 

тварин Комітет рекомендував утворити Постійнодіючий комітет з питань 

благополуччя сільськогосподарських тварин (Farm Animal Welfare Standing Advisory 

Committee) з 10 фахівців з ветеринарії, етології, порівняльної психології, зоології, 

фізіології, тваринництва, сільськогосподарського будівництва, юриспруденції [228, 

с. 60-62]. 

За наслідками роботи Комітету Брамбелла уряд Великобританії у 1967 році 

створив Консультативний Комітет з питань благополуччя сільськогосподарських 

тварин (FAWAC – Farm Animal Welfare Advisory Committee), який у 1979 році було 

перетворено на Раду (FAWC – Farm Animal Welfare Council). FAWC доопрацювала 

доповідь Брамбелла і визначила «П’ять свобод», що стали основними 

маркерами/критеріями рівня благополуччя тварин. Достеменно не відомо, який з 

цих органів – FAWAC чи FAWC – розробив концепцію «п’яти свобод». Як зазначає 

офіційний сайт FAWC, записи FAWAC не доступні, а отже точне походження цих 

«свобод» прослідкувати важко. Надійне доступне джерело – прес-реліз FAWC 

грудня 1979 року, в якому виокремлено п’ять основних маркерів/критеріїв оцінки 

благополуччя сільськогосподарських тварин: (1) свобода від спраги, голоду і 

недоїдання, (2) належний комфорт та притулок, (3) запобігання або швидка 

діагностика та лікування травм чи хвороб, (4) свобода природної поведінки, (5) 

свобода від страху [126]. 
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«П’ять свобод» оприлюднені в загальновизнаних сьогодні формулюваннях у 

1984 році професором А.Вебстером [308, c. 96] наступним чином: (1) свобода від 

голоду і спраги, через надання доступу до води та їжі, для підтримки гарного стану 

здоров'я і активності; (2) свобода від дискомфорту, через утворення відповідного 

середовища утримання, сну та відпочинку; (3) свобода від болю, травм або хвороб, 

через профілактичне ветеринарне обслуговування; (4) свобода природної поведінки, 

через надання відповідного і достатнього простору, умов і пристосувань, а також 

компанії собі подібних; (5) свобода від страху і стресу (пригнічення), через 

забезпечення відповідних умов утримання, які б виключали страждання [123, с. 2].  

Доповідь Комітету Брамбелла призвела до ухвалення рекомендаційних 

Кодексів забезпечення благополуччя тварин в тваринництві і в цілому впорядкувала 

питання забезпечення благополуччя тварин як з боку держави, так і громадянського 

суспільства, передбачивши відповідні правові інструменти забезпечення і контролю. 

Це знайшло закріплення як в приватному праві (страхування тваринницького 

бізнесу) так і в публічному праві (контроль державних органів за тваринництвом) 

так і в громадянському суспільстві (наприклад, в заходах громадського контролю за 

умовами утримання тварин, обізнаності громадськості в дотриманні норм 

благополуччя в тваринництві) тощо [123, с. i]. Відповідно «П’ять свобод» на 

сьогодні складають зрозумілу систему маркерів благополуччя тварин, що відповідає 

в цілому рівню правосвідомості глобального суспільства, а відтак – були покладені в 

основу нормативного закріплення стандартів благополуччя тварин, знайшли місце в 

більшості міжнародно-правових інструментів і відтворюються в міжнародно-

правових стандартах благополуччя тварин. 

«П’ять свобод» знайшли своє відображення у чинних конвенціях Ради Європи, 

які мають предметом регулювання поводження з тваринами: Європейська конвенція 

про захист тварин під час міжнародних перевезень (підписана у Парижі 13.12.1968, 

набула чинності 20.02.1971) [109], переглянута у 2003 р. (отримала назву: 

Європейська конвенція про захист тварин під час міжнародних перевезень 

(переглянута), підписана у Кишиніві 06.11.2003, чинна з 14.03.2006) [114]; 

Європейська конвенція про захист тварин, що утримуються на фермах (підписана у 
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Страсбурзі 10.03.1976, чинна з 10.09.1978) [110]; Європейська конвенція про захист 

тварин, призначених на забій (підписана у Страсбурзі 10.05.1979, чинна з 

11.06.1982) [111]; Європейська конвенція щодо захисту хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей (підписана у Страсбурзі 

18.03.1986, чинна з 01.01.1991) [112]; Європейська конвенція щодо захисту 

домашніх тварин (підписана у Страсбурзі 13.11.1987, чинна з 01.05.1992) [113]. 

Юридичний статус тварин при цьому не змінився. І сьогодні тварини є майном з 

особливим статусом, який зобов’язує власників забезпечувати тваринам визначений 

міжнародно-правовими стандартами рівень благополуччя. 

Найбільш перспективним для подальшого розвитку МПСБТ став договір про 

створення ЄС. Оскільки європейське міжнародне право у сукупності з правом ЄС 

можна вважати частиною загального міжнародного права [354, с. 195], важливо в 

основоположних документах ЄС прослідкувати еволюцію від загальної норми про 

охорону тварин до визначення тварин істотами, здатними відчувати, благополуччя 

яких має бути забезпечено. 

У Римському Договорі про створення Європейського економічного 

співтовариства (1957) не містилося норм про благополуччя тварин, проте було 

передбачено обмеження «імпорту, експорту або транзиту товарів, виправданих з 

точки зору … охорони здоров’я та життя людей, тварин або рослин…» (стаття 36) 

[279, c. 15]. В тексті оновленого Маастрихтського Договору про Європейський Союз 

1992 року містилася «Декларація про захист тварин», яка закликала «Європейський 

парламент, Раду та Комісію, а також держави-члени, при розробці та імплементації 

законодавства Співтовариства щодо спільної сільськогосподарської політики, 

транспорту, внутрішнього ринку і досліджень повною мірою врахувати вимоги 

щодо благополуччя тварин» [99, с. 103]. Протоколом про захист та благополуччя 

тварин, що став частиною Амстердамського договору 1997 року, були 

продубльовані положення Декларації про захист тварин з Маастрихтського 

договору [202, с. 110]. У 2007 році цей Протокол став статтею 13 Консолідованої 

версії Договору про функціонування Європейського Союзу (Лісабонський договір 

2007 року): «Визначаючи та реалізуючи політику Союзу в сферах сільського 



62 

господарства, рибальства, транспорту, внутрішнього ринку, досліджень та 

технологічного розвитку і космосу, Союз та держави-члени зважають на вимоги 

благополуччя тварин, як істот, здатних відчувати, поважаючи законодавчі або 

адміністративні положення, а також звичаї держав-членів, зокрема щодо релігійних 

обрядів, культурних традицій та регіональної спадщини» [73, с. 54]. Саме в цій 

статті тварини визначені істотами, здатними відчувати і держави-члени закликають 

зважати на вимоги їхнього благополуччя. Таке формулювання, з одного боку, 

декларує про відповідну здатність тварини, а з іншого – таке визнання накладає на 

людину обов’язок зважати на цю здатність тварини, що хоча прямо і не змінює 

юридичний статус тварини як майна, але надає цьому «майну» особливого 

юридичного захисту. 

На універсальному рівні питання стандартів благополуччя тварин вирішено 

поки що тільки на рівні роботи міжнародних міжурядових організацій, а саме – 

Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), яка розробила і видала два 

відповідні документи: Санітарний кодекс наземних тварин та Санітарний кодекс 

водних тварин. На нашу думку, доречніше ці кодекси було би перекласти як 

«Кодекс охорони здоров’я наземних тварин» та «Кодекс охорони здоров’я водних 

тварин», однак існуюча в Україні практика вживання назви цих документів змушує 

нас використовувати саме вказані вище варіанти перекладу. Хоча стандарти МЕБ 

мають рекомендаційний характер і ознаки міжнародного, а не міжнародно-

правового стандарту в сфері санітарної безпеки продуктів тваринного походження, а 

також благополуччя тварин, однак після набрання чинності, зокрема Угоди про 

застосування санітарних та фітосанітарних заходів СОТ (Угода СФЗ) [277], яка має 

в Преамбулі, статті 3, Додатку А (пункт 3.b.) посилання, inter alia, на міжнародні 

стандарти та рекомендації МЕБ, можна говорити про те, що стандарти МЕБ стали 

юридично обов’язковими для держав-членів СОТ, оскільки Угода СФЗ конкретно 

визнає МЕБ як відповідний нормативний орган щодо санітарно-гігієнічних заходів 

відносно здоров’я тварин і зоонозів [173, с. 2]. 

Робота над стандартами та рекомендаціями розпочалася у 1960 році. Перший 

варіант СКНТ, над яким безперервно працювали експерти Комісії МЕБ з розробки 
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стандартів здоров’я наземних тварин, опублікований в 1968 році. У 2015 році 

Всесвітня асамблея делегатів МЕБ на 83-й Генеральній сесії 24-те видання СКНТ 

[261]. Робота над СКВТ розпочалася пізніше. Комісія з розробки стандартів здоров’я 

водних тварин напрацювала відповідні стандарти і рекомендації, які вперше були 

опубліковані у вигляді СКВТ у 1995 році. У 2015 році Всесвітня асамблея делегатів 

МЕБ на 83-й Генеральній сесії ухвалила 18-те видання цього кодексу [260]. Окрім 

санітарних та ветеринарних вимог, кодекси МЕБ безпосередньо містять в собі 

основні стандарти благополуччя тварин. Як вже зазначалося в нашій роботі, СКНТ 

має визначення поняття «благополуччя тварин», зокрема в статті 7.1.1. Розділу 7, 

який повністю присвячений саме благополуччю тварин [44]. Серед інших положень 

цього розділу є стандарти, що стосуються транспортування тварин морем (Глава 

7.2), транспортування тварин наземними засобами (Глава 7.3), транспортування 

тварин повітряними шляхами (Глава 7.4), забій тварин (Глава 7.5), забій тварин для 

цілей контролю за захворюваннями (Глава 7.6), контроль за популяціями бродячих 

собак (Глава 7.7), використання тварин для наукових та освітніх цілей (Глава 7.8), 

благополуччя тварин і системи м’ясного тваринництва (7.9), благополуччя тварин і 

системи виробництва курчат-бройлерів (Глава 7.10), благополуччя тварин і системи 

виробництва молочної продукції (Глава 7.11). Аналогічно Розділ 7 СКВТ 

присвячена питанню благополуччя водних тварин. Так, стандарти і рекомендації 

МЕБ включають благополуччя рибництва під час транспортування, під час глушіння 

і вбивства риби для споживання, а також з метою контролю захворювань [253]. У 

2014 році Україна підписала [422] і ратифікувала [344] Угоду про асоціацію між 

Україною та ЄС. Участь України в міжнародних договорах передбачає виконання 

взятих на себе міжнародних зобов’язань [429, с. 84]. В УАУЄС є згадка про 

«стандарти благополуччя тварин» («animal welfare standards») (Розділ IV, Глава 4, ст. 

59 п.2) [19], які означають стандарти, розроблені та такі, що застосовуються 

Сторонами, та, якщо можливо, у відповідності із стандартами МЕБ і підпадають під 

дію цієї Угоди (ст. 62 п.13) [421; 19, c. 28]. Україна є з 11 липня 1994 року 

повноправним членом МЕБ [333]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І. 

В міжнародному праві не існує уніфікованого поняття «тварина». Визначення 

термінів здійснюються в текстах окремих міжнародно-правових актів. Під 

«тваринами» в міжнародному праві слід розуміти будь-які живі біологічні об’єкти, 

що відносяться до фауни, які проживають у своїх природних місцях існування та не 

знаходяться під контролем людини, а також, які знаходяться в сфері діяльності 

людини і безпосередньо залежні від неї. З міжнародно-правової точки зору тварини 

поділяються на диких, свійських, лабораторних, робочих. Свійські поділяються на 

сільськогосподарських і домашніх (або тварин-компаньйонів). Питання 

благополуччя свійських та лабораторних тварин врегульоване конвенціями Ради 

Європи та у СКНТ МЕБ. Неврегульованим міжнародним правом залишається 

питання благополуччя робочих тварин. Дикі тварини є об’єктом МПНС, що регулює 

питання охорони, збереження видів, а не їхнього благополуччя. Об’єктами 

тваринного світу є виключно дикі тварини. 

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

враховуючи психологічний, емоційний, фізичний стан окремо взятої тварини, а 

також задовільні матеріально-технічні умови її утримання та догляду відповідно до 

міжнародно-правових стандартів. Благополуччя тварин слід відрізняти від 

добробуту тварин, який є його складовою. Добробут тварини – це поточний стан 

тварини, який оцінюється, враховуючи матеріально-технічні умов її утримання та 

догляду, а також психологічний, емоційний, фізичний стан тварини в конкретний 

проміжок часу. 

В науці і практиці міжнародного права виділяють наступні категорії: 

міжнародні правові стандарти, міжнародні стандарти та міжнародно-правові 

стандарти. Оскільки предметом нашого дослідження є МПСБТ, то в своїй роботі ми 

надали і їх визначення. 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. Міжнародні стандарти – це правила, поняття, а 
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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. 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. 

Міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин – це міжнародно-правові 

норми, які закріплюють зобов’язання держав забезпечити мінімальний рівень 

благополуччя тварин шляхом їх імплементації у національне законодавство. 

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. Природно, 

що після процесів появи, розвитку та впровадження МПС у сфері захисту прав 

людини, з’явилися і почали розвиватися стандарти захисту тварин і забезпечення 

їхнього благополуччя, – як цілком логічний наступний крок. 

У ХХ столітті стався перехід до принципово нового, раніше невідомого історії 

права, характеру розвитку правових систем – від загального до конкретного, тобто 

закріплення правової норми в універсальному міжнародному праві і впливу 

останнього на національні правові системи. Ця тенденція правового розвитку 

глобалізованого світу стала фіксуватися дослідниками у другій половині ХХ 
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століття. Сформувалася вона як тенденція універсалізації правового регулювання в 

конвенціях за участю Ліги Націй. Норми міжнародного права стали взірцями 

правового наслідування в національних правових системах. Ця практика 

підтвердилася після створення ООН на фоні активної кодифікаційної діяльності 

самої Організації та її органів, особливо Комісії міжнародного права, інших 

міжнародних інституцій, задіяних у міжнародному правотворенні – регіональних 

включно. Особливе місце в процесі створення взірців правового регулювання посіли 

деякі регіональні міжнародні організації, такі, власне, як Рада Європи, яка менше 

ніж за півстоліття відкрила для підписання більше 200 міжнародних конвенцій в 

різних сферах. Значна їх частина стала змістовним міжнародно-правовим 

(нормативним) стандартом для наслідування в національному праві не тільки 

держав-членів, але і третіх держав. В другій половині ХХ століття з’явилась низка 

конвенцій, які націлені зокрема на охорону, збереження і консервацію зникаючих 

видів диких тварин. З кінця 60-х рр. ХХ ст. Радою Європи були ухвалені п’ять 

конвенцій, які сформулювали основні принципи і стандарти благополуччя тварин: 

сільськогосподарських, домашніх, лабораторних, а також диких тварин, які 

утримуються як домашні. Головним міжнародно-правовим досягненням в другій 

половині ХХ століття стало визнання в основоположному договорі про створення 

ЄС тварин істотами, що відчувають. Юридичний статус тварин при цьому не 

змінився, однак тварини як «майно» отримали додатковий юридичний захист. Ця 

норма міжнародного права є запорукою подальшого розвитку міжнародно-правових 

стандартів, спрямованих на захист та благополуччя тварин. 

На універсальному рівні стандарти благополуччя тварин знайшли своє 

відображення в документах міжнародних міжурядових організацій, зокрема 

Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), яка є відповідальною за 

розробку МПСБТ, що містяться в СКНТ та СКВТ. Хоча стандарти МЕБ мають 

рекомендаційний характер, проте через тісну співпрацю цієї організації з СОТ та 

іншими ММУО, ці стандарти стали юридично обов’язковими для держав-учасниць 

цих організацій, а отже є міжнародно-правовими стандартами, що потребують 

імплементації в національні законодавства їхніх членів.  
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РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН 

 

2.1. Міжнародно-правові стандарти благополуччя сільськогосподарських 

тварин 

Благополуччя сільськогосподарських тварин на міжнародно-правовому рівні 

сьогодні регламентує три міжнародних інструменти: Європейська конвенція про 

захист тварин під час міжнародних перевезень № 065 [109] (і альтернативна їй 

Європейська конвенція про захист тварин під час міжнародних перевезень 

(переглянута) № 193 [114]), Європейська конвенція про захист тварин, що 

утримуються на фермах № 087 [110], Європейська конвенція про захист тварин, 

призначених на забій № 102 [111]. А також СКНТ, розроблений МЕБ [268]. 

Відповідно міжнародно-правові стандарти благополуччя сільськогосподарських 

тварин становлять: стандарти перевезення, стандарти утримання та догляду, 

стандарти гуманного поводження з тваринами при підготовці до і під час забою. 

Стандарти транспортування сільськогосподарських тварин. Саме питання 

транспортування тварин отримало першим з усіх стандартів благополуччя тварин 

міжнародно-правове оформлення. Необхідність регламентації питання транзиту 

тварин гостро постало в процесі розвитку міжнародної торгівлі та розбудови 

транспортних магістралей різних видів (сухопутного, водного, пізніше і 

повітряного), що мало наслідком вільне переміщення між різними державами не 

тільки людей, але і товарів, серед яких були живі тварини і продукти тваринного 

походження. 

Стикнувшись у 1920 році зі спалахом у Бельгії чуми рогатого скота, причиною 

якого було транзитне перевезення хворих тварин з Індії до Аргентини, Ліга Націй у 

1924 році створила Міжнародне епізоотичне бюро [4], а 20 лютого 1935 року 15 

держав підписали Міжнародну Конвенцію щодо транзиту тварин, м’яса та інших 

продуктів тваринного походження № 4486 (вступила в силу 6 грудня 1938 року) 

[164]. Предметом регулювання цієї Конвенції став транзит худоби, коней, ослів, 
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мулів і т.д., свиней, овець, кіз, домашньої птиці, а також всіх продуктів тваринного 

походження (стаття 1).  

Конвенція вперше сформулювала на універсальному рівні стандарти для 

транзиту тварин, а саме: належна підготовка ветеринарних та супроводжуючих 

документів (стаття 2); конкретні вимоги у проектуванні та підготовці вагонів і 

контейнерів для перевезення тварин (стаття 3, частина 2 Додатку до статті 5); 

вимоги вибору найкоротшого маршруту і на спеціальних швидких вантажних 

потягах (частина 4 Додатку статті 5); стандарти завантаження і вивантаження, а 

також догляду за тваринами під час всього маршруту, аби попередити їхні зайві 

страждання (стаття 5); вимоги супроводу тварин відповідальною особою, що має 

доглядати за ними під час всього маршруту (частина 3 Додатку до статті 5). 

Стандарти, виписані в цьому міжнародному інструменті, отримали розвиток в 

наступних міжнародних інструментах, які укладалися за подальшого розвитку 

системи транспортних сполучень, зокрема повітряного транспорту, і зумовили 

прогресивний розвиток міжнародно-правових норм, що регулювали перевезення 

тварин.  

Після Другої світової війни застосування вказаної Конвенції практично 

зупинилось, оскільки держави пішли шляхом вдосконалення правового регулювання 

перевезень тварин на регіональному рівні. Робота над вдосконаленням міжнародно-

правових стандартів транспортування тварин була продовжена в Раді Європи. 

На сьогодні єдиними міжнародно-правовими інструментами щодо 

благополуччя сільськогосподарських тварин під час міжнародних перевезень є дві 

альтернативні конвенції Ради Європи, які мали довгу історію ухвалення.  

У листопаді 1956 року ПАРЄ передала на розгляд Комітету з сільського 

господарства пропозицію щодо ухвалення рекомендації про заборону експорту 

живих коней, призначених на забій. Причиною цього стало розслідування у 1953 

році скандалу у Великобританії, який отримав значний суспільний резонанс, щодо 

жорстокості під час перевезення коней, призначених на забій. В результаті роботи 

спеціально створеного Комітету з розслідування цього питання, він прийшов до 

висновку, що хоча багато фактів жорстокого поводження з тваринами не отримали 
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підтвердження, однак було б доцільним попрацювати над поліпшенням 

законодавства. І оскільки гуманні почуття до тварин не обмежуються територією 

Великобританії, Комітет визнав за потрібне рекомендувати урядам держав-членів 

Ради Європи переглянути умови, що впливають на транзит, експорт та забій не 

тільки живих коней, але й великої рогатої худоби також [226]. Результатом розгляду 

цієї пропозиції стало ухвалення ПАРЄ 24 жовтня 1957 року Резолюції 134 (1957) 

«Правила експорту живих коней і худоби, призначених на забій» [230], в якій, 

зокрема, зазначила, що «догляд та доброта до тварин визнаються відмінною рисою 

Європейської цивілізації», а також закликала держави-члени РЄ ухвалити ефективне 

законодавство щодо перевезення коней та худоби, призначених на забій. 

22 вересня 1961 року ПАРЄ ухвалила Рекомендацію 287 (1961) щодо транзиту 

тварин [205], якою, серед іншого, рекомендувала Комітету Міністрів РЄ розробити 

проект конвенції, яка б регулювала питання міжнародного перевезення тварин, 

будучи переконаною в тому, що наявність правових норм в питанні регулювання 

міжнародної торгівлі худобою не є несумісною з вимогами забезпечення 

благополуччя тварин під час їх транзиту суходолом, по воді або повітряним 

транспортом. За основу пропонувалося взяти проект, який був представлений 

Асамблеї Всесвітньою федерацією захисту тварин (однією з засновниць 

сьогоднішньої найбільшої зоозахисної організації – Всесвітньої організації з захисту 

тварин [299]). До Рекомендації були включені основні положення щодо стандартів 

перевезення, а також ветеринарного нагляду і обслуговування тварин із зазначеної 

вище Міжнародної конвенції Ліги Націй. Однак перелік був розширений, а також в 

тексті документу був використаний термін «благополуччя тварин» (animal welfare) і 

з’явився поділ на перевезення суходолом, по воді та у повітрі. Ця Рекомендація 

закликала держави-члени ухвалити відповідне уніфіковане законодавство щодо 

транспортування живих тварин, «враховуючи, що гуманне поводження з тваринами 

є однією з ознак західної цивілізації, але, що навіть у державах-членах Ради Європи 

не завжди дотримуються необхідних стандартів». 

25 жовтня 1963 року своєю Резолюцією (63)17 Комітет Міністрів РЄ вирішив 

створити Комітет експертів із захисту тварин для написання проекту Конвенції, яка 
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б регулювала міжнародне перевезення тварин. Робота мала вестися в рамках 

Європейського економічного співтовариства, Європейської конференції міністрів 

транспорту та Всесвітньої федерації захисту тварин. Відповідний Комітет експертів 

з питань міжнародного перевезення тварин був створений у 1965 році. В процесі 

роботи над текстом Конвенції Комітет експертів заслухав представників, які були в 

статусі спостерігачів, від Всесвітньої федерації захисту тварин, Міжнародної 

асоціація повітряного транспорту, Центрального управління з міжнародних 

залізничних перевезень, Міжнародного союзу залізниць, Міжнародного союзу 

автомобільного транспорту, Міжнародного епізоотичного бюро, Європейської 

профспілки щодо торгівлі худобою. Міжнародна палата судноплавства передала 

свої зауваження в письмовому вигляді. Рада митного співробітництва та 

Європейська економічна комісія ООН також консультували експертів Комітету. 

Пропозиції Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів щодо 

захисту диких тварин, зокрема, імпортованих з неєвропейських держав, що 

розвиваються також були враховані Комітетом експертів [116, с. 1-2]. 

У 1968 році Комітет Міністрів розглянув і ухвалив з деякими поправками 

проект конвенції, розробленої Комітетом експертів. У той же час він прийняв 

Резолюцію (68) 23, в якій, серед іншого, зазначив, що уряди всіх держав-членів у 

підготовці та застосуванні заходів з міжнародного перевезення тварин мають діяти 

на принципах, сформульованих в Конвенції про захист тварин під час міжнародних 

перевезень; що уряди Договірних Сторін мають взяти до уваги положення Конвенції 

про захист тварин під час міжнародних перевезень, заключаючи будь-які 

двосторонні та багатосторонні угоди, які міститимуть положення щодо 

міжнародного перевезення тварин, з державами, не пов’язаними зобов’язаннями по 

зазначеній Конвенції [116, с. 5]. 

Європейська конвенція про захист тварин під час міжнародних перевезень № 

065 була відкрита для підписання державами-членами Ради Європи 13 грудня 1968 

року в Парижі, вступила в силу 20 лютого 1971 року [109]. Україна не є учасницею 

цієї Конвенції. В Конвенції у назві змінено слово «транзит» (transit), що 

використовувався в Міжнародної конвенції Лігі Націй, і Рекомендації ПАРЄ 287 
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(1961) на «перевезення» (transport) для того, щоб полегшити тлумачення при 

перекладі на інші мови, де «транзит» має вужче значення, як складова частина 

«перевезення» відповідного вантажу. В Конвенції підкреслено, що вона має 

регулювати весь процес перевезення (транспортування) тварин, а не тільки їх 

переміщення по території однієї або кількох транзитних держав [116, с. 3]. 

Конвенція застосовуються до міжнародних перевезень наступних категорій 

тварин (ст.2): а) домашніх непарнокопитних і домашніх тварин: великої рогатої 

худоби, овець, кіз і свиней (Глава II); b) свійської птиці та домашніх кролів (Глава 

III); с) домашніх собак і домашніх котів (Глава IV); d) інших ссавців і птахів (Глава 

V); е) холоднокровних тварин (Глава VI).  

Стаття 40 містить клаузулу, згідно з якою правила Конвенції не застосовуються 

при перевезенні домашніх собак та котів, якщо вони транспортуються в супроводі 

власника або його представника. Всі інші види перевезення домашніх собак та котів 

підпадають під дію Конвенції і мають відповідати таким загальним нормативним 

вимогам до перевезення домашніх тварин: 

- тварини мають бути оглянуті уповноваженим співробітником ветеринарної 

служби, який має підтвердити, що вони є годними для перевезення; співробітник 

ветеринарної служби видає відповідний сертифікат, в якому вказується вид тварин, 

підтверджується, що вони придатні до перевезення, і за можливості міститься 

реєстраційний номер і вид транспортного засобу, який використовується для 

перевезення (ст.3); тварини, які мають народити в ході перевезення або народили 

протягом попередніх 48 годин, не вважаються придатними для перевезення (ст.4); за 

тваринами під час перевезення має доглядати спеціальний супроводжуючий(-чі) 

(ст.ст. 10, 11, 29); 

- тваринам забезпечується достатній простір і, якщо особливі умови не 

зажадають іншого, можливість лежати (ст.6, п.1); 

- тварин забезпечують достатньою кількістю їжі і води; тварини повинні 

отримувати корм не рідше ніж через 24 години, а воду – не рідше ніж через 12 

годин; повинні бути чіткі письмові інструкції про годування і подачу води (ст.ст. 32, 

41); 
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- при перевезенні тварин різних видів один вид повинен бути відділений від 

іншого. Для запобігання несприятливих реакцій, які можуть бути викликані 

перевезенням в одній партії видів, ворожих одна одній в природних умовах, 

застосовуються спеціальні заходи. При перевезенні тварин різного віку дорослі 

тварини і молодняк утримуються окремо; це обмеження, однак, не поширюється на 

самок з дитинчатами, яких вони годують (ст.7, п.1; ст.ст. 20, 23, 27); 

- якщо під час перевезення тварина захворіла або травмувалася, то їй якомога 

швидше надають ветеринарну допомогу; якщо інше неможливе, то тварину 

гуманним чином присипляють в спосіб, який виключить її надмірні страждання 

(ст.ст. 12, 31, 33, 37); 

- засоби перевезення та контейнери повинні бути так спроектовані, щоб 

забезпечити захист тварин від несприятливих погодних умов і різких відмінностей у 

кліматичних умовах; вентиляція і обсяг простору повинні відповідати умовам 

перевезення і враховувати особливості видів тварин, які перевозяться (ст.6, п.2; 

ст.ст. 17, 22, 26, 36); 

- контейнери для транспортування тварин повинні мати відповідне маркування, 

легко чиститися, виключати втечу тварин, їх травмування; конструкція контейнерів 

повинна забезпечувати безпеку тварин, надавати можливість догляду та проведення 

огляду тварин. У ході перевезення і перевантаження контейнери завжди знаходяться 

у вертикальному положенні і не піддаються різким поштовхам або розгойдуванню 

(ст.6, п.3; ст.ст. 9, 17, 21, 25, 26, 28); 

- тварини вантажаться тільки в такі вагони, транспортні засоби, судна, повітряні 

судна або контейнери, які були ретельно очищені; мертві тварини, підстилка і 

екскременти якомога швидше видаляються (ст. 13); у відділеннях, де перевозяться 

тварини, не розміщують вантажі, які можуть негативно вплинути на стан тварин 

(ст.7, п.2); 

- тварини якомога швидше перевозяться до місця їх призначення, затримки, 

зокрема в перевантажувальних і сортувальних загонах, мають скорочуватись до 

мінімуму; при виконанні ввізних і транзитних формальностей пріоритет віддається 

партіям тварин (ст.ст. 14, 15); у тих пунктах, в яких здійснюється санітарний 
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контроль та через які зазвичай перевозиться значна кількість тварин, 

забезпечуються умови для відпочинку, годівлі та подачі води тваринам (ст. 16). 

З наведеного переліку нормативів очевидно, що Європейська Конвенція про 

захист тварин під час міжнародних перевезень № 065 не тільки встановила загальні і 

деталізовані нормативні вимоги благополуччя тварин під час міжнародних 

перевезень, але й значно деталізувала вимоги до правил транспортування з метою 

забезпечення комфорту тварин.  

10 травня 1979 року до Конвенції було ухвалено Додатковий протокол, який не 

змінював стандартів перевезення тварин і вносив зміни до статей щодо 

врегулювання спорів і до Заключних положень. Став частиною Конвенції після того, 

як набрав чинність 7 листопада 1989 року [5]. 

19 березня 1996 року був започаткований процес перегляду Європейської 

конвенції про захист тварин під час міжнародних перевезень (ETS № 065) [121, с. 1]. 

У пояснювальній записці до пропонованого нового тексту зазначались наступні 

основні мотиви для перегляду Конвенції № 065: 

- оскільки метою міжнародних перевезень великої частини тварин є забій, то 

Сторони вирішили задля благополуччя тварин обмежити такі перевезення, 

спонукаючи до проведення забою в державі походження. 

- Сторони вирішили, що гуманне ставлення має поширюватися на всі види 

тварин, а не на окремо визначені категорії. 

- оскільки для кожного виду тварин існують свої правила та вимоги, які 

забезпечують їхнє благополуччя, то Сторони дійшли висновку, що неможливо 

сформулювати детальні правила транспортування для всіх видів тварин. А отже 

вирішили піти іншим шляхом, визначивши правила транспортування відповідно до 

виду транспорту, а не виду тварини. Оскільки вплив на стан тварин в більшій мірі 

залежить саме від типу використовуваного транспорту. 

- Сторони розглянули лише ті питання, що стосуються безпосередньо вимог 

забезпечення благополуччя тварин у міжнародному сполученні. Вони визнали, що ці 

положення також в цілому адекватні і для внутрішнього транспортування по 

території договірної Сторони [121, с. 2-3]. 
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6 листопада 2003 року у Кишиніві була відкрита для підписання Європейська 

конвенція про захист тварин під час міжнародних перевезень (переглянута) № 193, 

вступила в силу 14 березня 2006 року [114]. Україна не є учасницею цієї конвенції.  

Головні стандарти транспортування тварин під час міжнародних перевезень, які 

були сформульовані в Конвенції № 065, залишилася у переглянутій Конвенції № 

193, текст якої був краще структурований, а також деталізував технічні питання 

транспортування тварин: вимоги щодо устаткування та процедур завантаження-

розвантаження; щодо габаритів транспортного засобу, в якому планується 

перевозити тварин; щодо контейнерів та їх обладнання; освітлення тощо. Також 

деталізовані питання догляду за тваринами, поводження з ними до, під час та після 

завантаження, відокремлення одне від одного, їх прив’язування тощо.  

На відміну від Конвенції № 065 переглянута Конвенція № 193 деталізувала 

список непридатних для перевезення тварин, визнавши серед іншого непридатними 

для транспортування дуже молодих ссавців до повного загоєння пупка (друга 

частина пункту 3 статті 9). 

Також Конвенція № 193 окремо передбачила нормативи щодо основних 

особливостей перевезення тварин різними видами транспорту: залізницею, 

автомобільним, морським, водним, повітряним транспортом. 

Конвенція № 193 для держав-учасниць є альтернативною Конвенції № 065. У 

пункті 2 статті 37 зазначається: «Держава-сторона Європейської конвенції про 

захист тварин під час міжнародних перевезень, відкритої для підписання у Парижі 

13 грудня 1968 року, не може здати на зберігання ратифікаційну грамоту або 

документ про прийняття або схвалення без попередньої денонсації згаданої 

Конвенції» [114]. На сьогодні з 24 держав-учасниць Конвенції № 065, дев’ять цю 

Конвенцію денонсували та приєдналися до переглянутої Конвенції № 193, яка 

налічує 20 підписань, з яких тільки 12 держав-членів її ратифікували. П’ять з восьми 

держав-підписантів, що не ратифікували Конвенцію № 193, досі є учасниками 

Конвенції № 065. Обидві конвенції відкриті для приєднання держав-не членів РЄ 

(ст. 49 Конвенції № 65 і ст.38 Конвенції № 193). 
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В СКНТ, який розробили експерти МЕБ, в Розділі 7, присвяченому питанню 

благополуччя тварин, три з 10 глав стосуються перевезення тварин (по воді, 

суходолом, авіатранспортом). В преамбулі до цих трьох глав визначено щодо яких 

категорій тварин застосовуються ці рекомендації: до великої рогатої худоби, 

буйволів, верблюжих, оленів, вівець, кіз, свиней і коней, а також до інших категорій 

одомашнених видів тварин, хоча дикі тварини та тхори при перевезенні суходолом і 

авіатранспортом можуть потребувати інших умов. Стандарти перевезення тварин 

МЕБ значно розширені порівняно з європейськими конвенціями і більш вдало 

систематизовані та структуровані. Чітка структурованість тексту Кодексу полегшує 

застосування норм не тільки компанією-перевізником, але й надає приватній особі 

розуміння того, які саме складові входять до поняття та фактичного здійснення 

«перевезення тварин». Отже, відповідно до стандартів МЕБ перевезення тварин 

включає в себе такі основні етапи: 

- підготовка тварин до перевезення, а саме визначення кількості тварин, 

відповідальних осіб, підготовка відповідних контейнерів для перевезення (ст.ст. 

2.2.1., 7.2.2., 7.3.1., 7.3.2.) 

- визначення відповідальності всіх учасників перевезення, тобто перевізників, 

імпортерів, власників тварин, торгових агентів, менеджерів обладнання та ін. (ст.ст. 

7.2.3., 7.3.3.); 

- визначання компетентності відповідальних осіб (ст.ст. 7.2.4., 7.3.4.); 

- планування перевезення – від визначення маршруту і підготовки тварин до 

формулювання порядку дій в разі екстрених ситуацій (ст.ст. 7.2.5., 7.3.5.); 

- підготовка необхідного для перевезення пакету документів (ст.ст. 7.2.6., 

7.3.6.); 

- період перед відправленням (ст.ст. 7.2.7., 7.3.7.); 

- завантаження (ст. ст. 7.2.8, 7.3.8.); 

- власне перевезення (ст.ст. 7.2.9., 7.3.9.); 

- вивантаження і поводження з тваринами по завершенню подорожі (ст.ст. 

7.2.10., 7.3.10.); 
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- аналіз можливих екстрених ситуацій і алгоритм дій в разі їх настання (ст.ст. 

7.2.11., 7.3.11). 

Подібні стандарти щодо перевезення містяться у СКВТ щодо транспортування 

риби, що розводиться в промислових цілях (Глава 7.2. СКВТ). 

Щодо авіаперевезення (Глава 7.4.) МЕБ надає дещо іншу структуру відповідної 

глави Кодексу, надаючи більшої уваги технічним питанням, зокрема щодо 

конструкції контейнерів для перевезення, дезінфекції приміщень для перевезень, 

запобігання впливу радіації на тварин, рекомендацій щодо перевезення вагітних 

самок тощо. Також МЕБ в кодексі посилається на правила ІАТА, які здебільшого 

дублюють стандарти, зафіксовані в європейських конвенціях № 065 і № 193 про 

захист тварин під час міжнародних перевезень. Також Правила перевезення живих 

тварин ІАТА (Live Animals Regulations) містять детальні рекомендації щодо 

конструкції, розмірів, комплектації контейнерів для перевезення, санітарних та 

ветеринарних вимог, документів для перевезення, вимог щодо поводження з 

тваринами та їх підготовки до перевезення і багато іншого [176]. Правила ІАТА при 

перевезенні тварин також згадуються в документах CITES, зокрема у Керівних 

принципах CITES для транспортування живих диких тварин і рослин не 

авіатранспортом [47]. 

Стандарти утримання сільськогосподарських тварин. Базисом для виписання 

стандартів благополуччя сільськогосподарських тварин були Доповідь Брамбелла 

[228] та відповідний проект закону ФРН, які мали стати основою для майбутньої 

міжнародної конвенції з благополуччя свійських тварин, яку Комітету Міністрів 

рекомендувала виробити ПАРЄ в своїй Рекомендації 620 (1971) «Проблеми 

благополуччя тварин, які використовуються у промисловому тваринництві» від 20 

січня 1971 року [206]. Наступною своєю Рекомендацією 641 (1971) «Благополуччя 

тварин, які використовуються у промисловому тваринництві» від 8 липня 1971 року 

Асамблея, «прагнучи забезпечити на міжнародному рівні прогрес у роботі в сфері 

благополуччя тварин», рекомендувала Комітету Міністрів передати Комітету 

експертів із захисту тварин (цей комітет працював над текстом Європейської 

конвенції про захист тварин під час міжнародних перевезень № 065) долучений до 
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Рекомендації проект тексту можливої міжнародної конвенції, розроблений 

Комітетом з питань сільського господарства ПАРЄ на основі попереднього тексту, 

представленого Всесвітньою федерацією захисту тварин [208; 117, с. 2]. 

Серед загальних міркувань експертів були наступні: конвенція має базуватись 

на етичних принципах; в конвенції мають бути викладені загальні вимоги, необхідні 

для забезпечення належного рівні благополуччя тварин, що утримуються для 

сільськогосподарських цілей, особливо тих, які утримуються в системах 

інтенсивного тваринництва; потрібно утворити Постійний комітет, який би 

розробляв стандарти в сучасних інтенсивних системах тваринництва відповідно до 

норм Конвенції і на основі найсучасніших наукових знань про різні види тварин, 

стежив за розвитком наукових досліджень і методів у тваринництві, щоб за потреби 

вносити корективи в норми конвенції, був уповноважений допомагати в дружньому 

врегулюванні спорів між Сторонами щодо виконання положень Конвенції, на 

прохання якоїсь із Сторін надавав консультативний висновок з будь-якого питання 

щодо захисту тварин. Такий Постійний комітет був утворений, про що зазначено в 

тексті Конвенції (статті 8-13). Експерти вивчали можливість розширення сфери 

застосування Конвенції щодо вимог забезпечення благополуччя до всіх тварин. 

Однак вони прийшли до висновку, що ефективніше буде зосередитись на вирішенні 

питання благополуччя окремо сільськогосподарських тварин, виключивши зі сфери 

дії Конвенції тварин, що утримуються в інших цілях, наприклад, домашніх тварин 

(або тварин-компаньйонів), тварин, яких використовують для гонок або інших видів 

спорту, для виставок або в експериментальних чи промислових цілях, так само як і 

захист диких тварин і тих, що призначені на забій. Після проведення низки засідань 

з 24 травня 1972 року по 25 січня 1974 року під кінець четвертого засідання Комітет 

експертів з захисту тварин представив Комітету Міністрів РЄ проект конвенції. 10 

березня 1976 року в Страсбурзі Європейська конвенція про захист тварин, що 

утримуються на фермах № 087 була відкрита для підписання державами-членами 

РЄ, а також Європейським економічним співтовариством [117, с. 1-3]. Конвенція 

вступила в силу 10 вересня 1978 року після 4 ратифікацій, як це передбачено 

статтею 14 [110]. Україна не є учасницею цієї Конвенції. 
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Європейська конвенція про захист тварин, що утримуються на фермах № 087 є 

єдиним міжнародно-правовим інструментом, який встановлює міжнародно-правові 

стандарти утримання сільськогосподарських тварин.  

Конвенція регулює питання утримання, догляду, розміщення тварин, які 

використовуються в сучасних системах інтенсивного тваринництва. Під «твариною» 

Конвенція розуміє тварин, які були виведені або утримуються для виробництва 

продуктів харчування, вовни, шкіри або хутра або для інших господарських цілей. 

«Сучасні системи інтенсивного тваринництва» – це системи, робота яких 

механізована за допомогою відповідного технічного обладнання з автоматичним 

керуванням (стаття 1). 

Основні принципи догляду та утримання сільськогосподарських тварин 

викладені в Конвенції у 3-7 статтях. Ці статті стосуються особливо важливих 

аспектів благополуччя тварин. З одного боку, автори Конвенції намагалися 

максимально точно виписати в тексті ці принципи, аби уникнути надто вільної їх 

інтерпретації. З іншого боку, вони хотіли лишити достатньо місця для маневру, аби 

Сторони мали достатньо свободи у своїй діяльності. Однак червоною стрічкою 

через ці статті проходить головне: Сторони повинні зробити все для того, аби не 

допустити непотрібних страждань або ушкоджень та забезпечити тваринам умови 

відповідно до їхніх фізіологічних та етологічних потреб. Автори Конвенції 

вирішили, що більш деталізовані вимоги будуть напрацьовуватись в рамках роботи 

Постійного комітету, який і має оновлювати й інтерпретувати стандарти утримання 

та догляду відповідно до останніх наукових досліджень. Такі їх уточнення і 

вдосконалення матимуть форму рекомендацій, які повинні стати для Сторін взірцем 

для удосконалення національного законодавства, зміни до якого мали би 

відтворювати ці рекомендації [117, с. 3]. Статут Постійного комітету був ухвалений 

на його першому засіданні 22 лютого 1979 року [245]. 

Отже, стандарти утримання та догляду за сільськогосподарськими тваринами 

включають наступні елементи: 
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- тварини мають бути забезпечені їжею, водою і доглядом (стаття 3); жодній 

тварині неможна давати їжу або рідину, яка містить речовини, що можуть викликати 

в неї непотрібні страждання або ушкодження (стаття 6); 

- тварина повинна мати достатньо свободи для рухів, аби не відчувати 

непотрібних страждань та ушкоджень (стаття 4); 

- стан і здоров’я тварин мають ретельно перевірятися з інтервалами, 

достатніми, щоб уникнути непотрібних страждань, якщо тварини утримуються в 

сучасних системах інтенсивного тваринництва, принаймні один раз на добу (частина 

перша статті 7); 

- встановлюються належні технічні вимоги до утримання тварин, а саме: 

освітлення, температура, вологість, циркуляція повітря та інші умови 

навколишнього середовища (наприклад, концентрація газу або інтенсивність шуму 

там, де розміщена тварина) мають відповідати фізіологічним та етологічним 

потребам тварини (стаття 5); хоча б раз на добу має перевірятися технічне 

обладнання, яке використовується в сучасних системах інтенсивного тваринництва, 

будь-який дефект обладнання повинен бути виправлений найскоріше (частина друга 

статті 7). 

За весь час дії Конвенції Постійним комітетом було розроблено майже півтора 

десятки рекомендацій, які стосуються благополуччя конкретних видів 

сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби, свиней, козлів, 

овець, різних видів домашньої птиці [267]. 

Європейська конвенція про захист тварин, що утримуються на фермах № 087 

підписана 35 державами, ратифікована – 33-ма, зокрема і ЄС. Україна не є 

учасницею цієї Конвенції. Конвенція відкрита для приєднання держав-не членів РЄ 

(стаття 15). 

Норми Конвенції № 087 доповнюються стандартами та рекомендаціями СКНТ 

– документі soft law, розробленому МЕБ, де містяться чіткі вимоги по забезпеченню 

належного рівня благополуччя різних видів сільськогосподарських тварин, а саме 

м’ясної великої рогатої худоби (Глава 7.9.), курей-бройлерів (Глава 7.10.), молочної 

худоби (Глава 7.11.).  
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Стандарти гуманного поводження з сільськогосподарськими тваринами при 

підготовці до і під час забою. З одного боку, не дуже коректним є говорити про 

благополуччя тварин при підготовці до та під час проведення процедури забою 

сільськогосподарських тварин. Це є питанням гуманного поводження з тваринами 

під час забою, а також відноситься до забезпечення належного добробуту тварин 

перед цією процедурою. З іншого боку, неможна говорити про стандарти 

благополуччя сільськогосподарських тварин, не враховуючи їхній забій, який є 

невід’ємною частиною використання сільськогосподарських тварин людиною. До 

того ж гуманне поводження з тваринами та добробут тварин є поняттями, які є 

складовими більш широкого поняття – поняття благополуччя тварин, що було 

детально проаналізовано в попередньому розділі роботи. 

Питання забою тварин є досить делікатною та складною темою, яка має в собі 

декілька складових, зокрема вироблення безпосередньо м’ясної продукції, а також 

дуже чутливим є питання ритуальних вбивств тварин. На сьогоднішній день є тільки 

один міжнародно-правовий інструмент, який регулює питання забою м’ясних видів 

тварин, а саме Європейська конвенція про захист тварин, призначених на забій № 

102 [111]. 

4 липня 1973 року ПАРЄ ухвалила Рекомендацію 709 (1973) «Методи забою 

м’ясних видів тварин», запропонувавши Комітету Міністрів закликати уряди 

держав-членів укласти Європейську конвенцію щодо гуманізації та гармонізації 

методів забою тварин, слідуючи наступним принципам: тварина, призначена на 

забій, поки утримується на скотобійні, має бути належним чином розміщена, 

нагодована і напоєна; має бути забороненим брутальне поводження з тваринами, 

призначеними на забій, особливо биття по чутливим частинам тіла (голова, очі, ніс 

тощо); кожна тварина, призначена на забій, має бути оглушена перед 

знекровленням; оглушення має відбуватися забійним пістолетом, або за допомогою 

електрики чи газової суміші; бійні мають відповідати сучасним стандартам гігієни і 

повинні бути оснащені найновішими технічними засобами, необхідними для 

ефективного оглушення [209]. 
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Робота над текстом відповідного міжнародного інструменту, який би визначив 

основні стандарти гуманного забою м’ясних видів тварин, була доручена Комітету 

експертів із захисту тварин, який вже мав досвід в напрацюванні міжнародних угод 

щодо питань, пов’язаних з благополуччям тварин. Як спостерігачі в роботі над 

текстом майбутньої конвенції участь взяли представники США, Європейських 

співтовариств, Всесвітньої федерації захисту тварин, Міжнародного товариства 

захисту тварин, Європейської конфедерації сільського господарства і Міжнародного 

комітету щодо лабораторних тварин. З січня 1977 року Комітет експертів із захисту 

тварин було переформатовано у Комітет з питань захисту тварин ad hoc (САНРА - 

ad hoc Committee of Experts for the Protection of Animals), який з червня 1975 року по 

червень 1977 року провів 5 засідань. Бюро САНРА також мав два засідання 9-11 

грудня 1975 року і 16-17 вересня 1976 року. Очолив САНРА H. Schultze-Petzold 

(ФРН), заступниками були обрані MM. J.-J. Siegrist (Швейцарія) та G. Vallier 

(Франція) [118, с. 1-2]. 

Європейська конвенція про захист тварин, призначених на забій № 102 була 

відкрита для підписання в Страсбурзі 10 травня 1979 року, вступила в силу 11 

червня 1982 року. Конвенція відкрита для приєднання держав-не членів РЄ (стаття 

21). На сьогодні Конвенцію підписало 30 держав-членів, 25 з яких її ратифікували. 

Україна не є учасницею цієї Конвенції. 

З одного боку, САНРА вважав, що в основі Конвенції мають бути етичні 

принципі. Але, з іншого боку, експерти вважали (і записали це в Преамбулі 

Конвенції), що «страх, стрес/пригнічення, страждання і біль, завдані тварині під час 

забою, можуть вплинути на якість м’яса». Конвенція застосовується до перевезення, 

передзабійної витримки, іммобілізації, оглушення і забою одомашнених видів 

непарнокопитних, жуйних тварин, свиней, кролів і птиці (частина перша статті 1). 

Конвенція передбачає певні вимоги для скотобоєнь, а саме: під «скотобійнею» 

розуміють будь-яке приміщення, яке відповідає санітарним нормам, призначене для 

професійного забою тварин з метою отримання м’яса для споживання або для іншої 

причини; скотобійні мають бути спроектовані та оснащені таким чином, аби 
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гарантувати тваринам уникнення непотрібного хвилювання, болю або страждання 

(частини 3-4 статті 2). 

Стандарти догляду за тваринами, призначеними на забій, стосуються в 

основному питань годування та ветеринарного нагляду. Отже, якщо тварину не 

збираються забивати в найближчий час, то після прибуття на скотобійні тваринам 

повинні запропонувати воду; тваринам мають давати в помірній кількості їжу і воду 

через певні проміжки часу (виключення становлять тварини, яких мають забити у 

найближчі 12 годин), якщо тварина не зв’язана, то їй має бути надана відповідна 

вмістилище для їжі, аби годуватися спокійно (стаття 8). Щодо ветеринарного 

нагляду за тваринами, то умови, прописані в Конвенції, є досить універсальними, 

зокрема, про те, що стан і здоров’я тварин мають перевірятися щонайменше двічі на 

добу. Додатковою умовою є положення про те, що хворі, слабкі або травмовані 

тварини повинні бути забиті відразу, якщо це неможливо, то їх треба відділити від 

інших з тим, щоб забити якомога швидше (стаття 9). 

Стандарти перевезення тварин, призначених на забій, в основному мають ті 

самі норми, які містяться в обох конвенціях РЄ щодо захисту тварин під час 

міжнародних перевезень, тобто тварини мають вантажитися обережно, 

використовуючи відповідні засоби для завантаженні і вивантаження; 

транспортування має бути нетравматичним для тварин, таким, що запобігало би 

непотрібним стражданням і стресу; контейнери мають бути відповідно спроектовані 

і оснащені тощо. Однак в цій Конвенції допускається використання додаткових 

приладів для направлення тварин в потрібному напрямку, зокрема допускається 

використання електричного шоку для великої рогатої худоби, а також свиней і 

тільки за умови, що удар буде тривати не довше двох секунд і по чітко визначених 

м’язах тварини. Водночас, Конвенція забороняє застосування електрошоку, а також 

інших подібних методів по особливо чутливих місцях тварин (стаття 5). Також серед 

специфічних вимог щодо перевезення тварин, призначених на забій, слід вказати 

наступні: тварини не приймаються до місця забою, якщо вони не будуть вбиті 

відразу; тварини, які не були вбиті відразу по прибуттю, направляються до місць 

передзабійної витримки (стаття 6). 
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Стандарти передзабійного утримання тварин, призначених на забій, включають 

наступні елементи: приміщення мають бути відповідно обладнані, щоб захистити 

тварин від впливу несприятливих кліматичних умов; підлога в приміщеннях 

передзабійного утримання має бути неслизькою, чистою, дезінфікованою, без рідин; 

мають бути встановлені відповідні криті площі для їжі та жолоби для пиття, а також 

пристосування для зв’язування тварин, якщо тварина підпала під вплив високих 

температур, вона має бути охолоджена; якщо передбачається утримання тварини на 

ніч, то вона повинна бути розміщена або зв’язана таким чином, аби мати змогу 

лежати; тварини, які природньо є ворожими один до одного (через вид тварин, стать, 

вік, походження), мають утримуватися окремо; тварини, яких перевозили в клітках, 

кошиках або ящиках, мають бути вбиті найскоріше, у протилежному випадку вони 

мають отримувати належний догляд відповідно до стандартів догляду і утримання; 

якщо тварини потрапили до місцевості з несприятливими кліматичними умовами 

(високі або низькі температури, вологість тощо), вони мають бути розміщенні в 

добре вентильованому приміщенні (стаття 7). 

Стандарти забою тварин є найбільш суттєвою частиною Конвенції, виділеною в 

окрему главу (Глава ІІІ). Найбільш дискусійним в цьому питанні є проблема 

провадження ритуальних вбивств тварин (наприклад, в юдаїстській або ісламській 

релігійній традиції). Це ставало, зокрема, і предметом судового розгляду в ЄСПЛ 

(наприклад, справа Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France [41]). Як зазначається в 

Пояснювальній записці до Конвенції, її положення застосовуються не тільки до 

забою тварин на скотобійнях, вони стосуються забою тварин всюди [118, с. 5]. 

Отже, уніфіковані стандарти забою включають в себе: 

- необхідність безпосередньо перед забоєм іммобілізувати тварину (стаття 12); 

засоби іммобілізації не повинні завдавати тварині непотрібних страждань, задні 

ноги тварини не мають бути ані зв’язані, ані підвішені перед оглушенням (у разі 

ритуального забою – до кінця знекровлення), хоча птиця та кролі можуть бути 

підвішені безпосередньо перед оглушенням (стаття 14); 

- методи оглушення мають бути такими, аби безпосередньо перед забоєм 

тварина перебувала в несвідомому стані; при оглушенні забороняється 
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використання мішків, молотків або сокир, для оглушення непарнокопитних, жуйних 

тварин і свиней допускається використання тільки: механічних засобів, які завдають 

удару або проникають у мозок, електронаркоз, анестезія з газової суміші; винятки з 

цього правила допускаються лише в разі забою тварини людиною для особистого 

споживання (стаття 16); 

- іммобілізація, оглушення і забій тварин повинні чинитися кваліфікованими 

особами (стаття 18). 

Щодо ритуального забою тварин, Конвенція передбачає виконання таких 

вимог: релігійний ритуал не потрібен вимагати додаткових дозволів від держави, а 

має провадитися під наглядом відповідних релігійних уповноважених осіб (стаття 

19); у разі ритуального забою тварин яловичих видів, вони мають бути 

іммобілізовані механічними засобами для позбавлення їх від непотрібних болю, 

страждань, збентеження, травм, контузій (стаття 13). 

Частково відступити від положень Конвенції щодо оглушення можна в разі: 

проведення процедури ритуального забою; забою тварин в надзвичайних ситуаціях, 

коли проведення оглушення є неможливим; забою птиці та кролів методами, які 

викликають миттєву смерть; санітарні заходи по зменшенню кількості тварин 

(стаття 17). 

17 червня 1991 року Комітет Міністрів ухвалив Рекомендацію R(91)7 щодо 

забою тварин, якою значною мірою деталізував норми Конвенції [218]. 

СКНТ має окрему Главу 7.5., присвячену питанню забою тварин, де окрім 

вказаних стандартів містяться конкретні технічні рекомендації щодо підготовки та 

безпосередньо проведення процедури забою тварин. 
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2.2. Міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин, що 

використовуються в наукових експериментах 

Використання тварин в наукових експериментах споконвіку викликало гострі 

дискусії в суспільстві, як і питання їх захисту від жорстокого поводження. Еволюція 

громадської думки щодо використання тварин під час лабораторних експериментів 

детально проаналізована в сучасних дослідженнях (див., наприклад, роботи Сінґера 

П., Франко Н., Павлової Т. та інших [131; 254; 394]). Перший закон щодо обмеження 

експериментів на тваринах з’явився на 54 роки пізніше за введення заборони 

окремих видів жорстокості щодо тварин Законом Мартіна 1822 року. Він був 

прийнятий в Британії у 1876 році (the Cruelty to Animals Act of 1876) і створив 

центральний орган влади для розгляду та затвердження доцільності використання 

тварин у наукових дослідах. Пізніше подібні закони були ухвалені і в інших 

державах Європи. В Британії був досить потужним антивівісекціоністський рух за 

законодавчу заборону використання живих тварин в наукових експериментах 

(перше в світі Національне антивівісекціоністське товариство було створено в 

Лондоні у 1875 році, яке існує і донині) [271].  

У 1959 році після років запеклого протистояння, що інколи переростало у 

вуличне насилля (див., наприклад, матеріали щодо «Справи коричневого собаки» 

[21; 181]), намітився компроміс між вченими та зоозахисниками-

антивівісекціоністами у використанні тварин в наукових експериментах. В 

ознаменування сторіччя з дня публікації Ч. Дарвіном «Походження видів», 

Федерація університетів за благополуччя тварин (The Universities Federation for 

Animal Welfare – UFAW), опублікувала монографію «Принципи гуманності під час 

проведення наукових експериментів» В. Рассела і Р. Бьорча [274], в якій 

зазначалося, що гуманне поводження з тваринами, є не перешкодою, а запорукою 

успішного експерименту над твариною. Автори не вимагали скасування 

експериментів на тваринах, а запропонували впровадити принципи гуманності, що 

співпало з підходом прибічників концепції «благополуччя тварин» [157, с. 197]. В 

цій роботі вперше був сформульований принцип «3Rs»: зменшення кількості 

тварин, що використовуються в експерименті («reduction»), покращення умов 



86 

їхнього утримання та використання («refinement»), заміни нижче організованими 

тваринами або альтернативними об’єктами та методами («replacement») [411, с. 88]. 

За кілька років саме ці принципи знайшли своє відтворення в міжнародно-

правовому інструменті, підготовленому експертами Ради Європи, – Європейській 

конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та 

інших наукових цілей від 18 березня 1986 року [119]. 

Їй передували три конвенції Ради Європи (про перевезення тварин, тварин на 

фермах, тварин на забій), а також шість рекомендацій ПАРЄ (№№ 287(1961), 

620(1971), 621(1971), 641(1971), 709(1973), 923(1981)), предметом яких були 

елементи благополуччя тварин, і склали основу майбутнього тексту, серед яких на 

увагу заслуговує Рекомендація ПАРЄ 621 (1971) «Проблеми, що виникають у 

зв'язку з використанням живих тварин в експериментальних або промислових 

цілях», ухвалена на 20-му засіданні Асамблеї 20 січня 1971 року [207]. В цій 

Рекомендації ПАРЄ: 

- засудила вівісекціоністські методи, що заподіюють тваринам непотрібних 

страждань; 

- звернула увагу на розвиток і використання альтернативних методів, а також 

на інформування фахівців про переваги таких методів; 

- наголосила на необхідності знайти компроміс/примирення між науково-

технічними дослідженнями в інтересах людини, і використанням в них живих 

тварин з огляду на мораль; запропонувала науковцям перед використанням живих 

тварин в експериментах ретельно аналізувати можливі альтернативи. 

ПАРЄ рекомендувала Комітету Міністрів розробити проект міжнародно-

правового документу, який би встановлював основні вимоги та підстави для дозволу 

на використання живих тварин в експериментах [207]. 

На доручення Комітету Міністрів РЄ робота над проектом Конвенції була 

розпочата в січні 1978 року Комітетом експертів з захисту тварин ad hoc (CAHPA), 

що складався із досвідчених службовців і фахівців у ветеринарній медицині 

делегованих міністерствами, відповідальними за захист тварин, що 

використовуються в експериментах (міністерства сільського господарства, охорони 
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здоров’я, охорони навколишнього середовища та внутрішніх справ). За головування 

послідовно MM. G. Vallier (Франція), G. Pratt (Великобританія) і S. Erichsen 

(Норвегія), а також заступників голови – MM. J.J. Siegrist (Швейцарія), C.J. 

Kjaersgaard (Данія), A. Steiger (Швейцарія) і H. Rozemond (Нідерланди) CAHPA 

провів десять пленарних засідань і кілька зустрічей робочих груп. Експерти вивчали 

законодавчу базу європейських держав, знайомились з фундаментальними 

науковими дослідженнями в цій сфері. На засідання CAHPA були допущені 

спостерігачі, зокрема від США, Комісії Європейських Співтовариств, від 

неурядових організацій (World Society for the Protection of Animals, Federation of 

Veterinarians of the EEC, European Federation of Pharmaceutical Industries’ 

Associations, International Council for Laboratory Animal Science) [119, с. 2]. 

29 квітня 1983 року CAHPA схвалив проект конвенції і передав його Комітету 

Міністрів РЄ. 7 березня 1985 року відбулося засідання технічних експертів за 

головування S.Erichsen (Норвегія) для підготовки остаточного тексту конвенції. 31 

травня 1985 року Комітет Міністрів затвердив текст Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових 

цілей, яка була відкрита для підписання 18 березня 1986 [119, с. 2]. Конвенція 

вступила в силу 1 січня 1991 року після того, як її текст був ратифікований 4 

державами. На січень 2016 року Конвенцію ратифікували 22 держави з 28 держав, 

що підписали [112]. Україна не є учасницею цієї Конвенції. 

Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, що використовуються 

для дослідних та інших наукових цілей умовно можна поділити на чотири частини: 

Преамбула, Загальні положення (ст.ст.1-29), Заключні положення (ст.ст.30-38), 

Додатки. Вона включає визначення сфери дії, нормативи догляду і утримання 

тварин, порядок здійснення дослідів, нормативи гуманного умертвіння, нормативи 

дозвільних процедур, вимоги до порядку придбання тварин, нормативи контролю за 

розведенням, поставкою тварин та за діяльністю установ-користувачів, вимоги до 

освіти і професійної підготовки, нормативи статистичної інформації про перебіг та 

результати експериментів.  
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Додаток А містить Керівні принципи розміщення та догляду за тваринами, в 

основу яких покладені німецькі та американські принципи [100, с. 26]. Додаток A 

розширює і тлумачить принципи щодо розміщення та догляду статті 5 Конвенції. 

Додаток B містить таблиці статистичних даних про використання тварин в 

експериментальних та інших наукових цілях.  

Як відзначають дослідники, змістовною юридичною основою Конвенції стало 

нормативне (в тексті статей) відтворення принципу «3Rs» [100, с. 27]. Вже в 

Преамбулі можна знайти відображення принципу «3Rs». Хоча з цих «3Rs» в тексті 

прямо вживається тільки «replacement», тобто «заміна» (точніше – «replacing»). 

Замість «reduction» є «limit», тобто автори вважали доцільнішим використати термін 

«обмеження» замість «зменшення» [273, с. 1428]. Таким чином в п’ятій частині 

Преамбули маємо фактичне відображення двох з трьох «R», а саме, що Сторони 

«сповнені рішучості обмежити використання тварин для дослідних та інших 

наукових цілей з метою замінити таке використання, коли це практично можливо, 

зокрема альтернативними заходами і заохоченням до використання цих 

альтернативних заходів». Щодо «покращення» умов утримання, тобто «refinement», 

то в третій частині Преамбули вказується на моральне зобов’язання людини 

«поважати всіх тварин і належним чином враховувати їхню здатність страждати та 

пам’ятати». 

Відмовитися від використання тварин в експериментах Сторони визнають 

неможливим, оскільки «людині у її пошуках знань, здоров’я та безпеки необхідно 

використовувати тварин у тих випадках, коли існують розумні підстави вважати, що 

це слугуватиме поглибленню знань або відповідатиме загальним інтересам людини 

чи тварини, так само, як вона використовує їх для забезпечення харчування, одягу та 

як в’ючних тварин» (четверта частина Преамбули). 

Виходячи з того, головною ціллю Конвенції є саме ухвалення спільних 

положень «для захисту тварин, що використовуються у тих процедурах, які можуть 

спричинити біль, страждання, стресу/пригнічення чи завдати тривалої шкоди, а 

також бажаючи забезпечити якнайменше застосування таких процедур у випадках, 

коли вони є неминучими» (шоста частина Преамбули), то можна говорити про те, 
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що вона покликана встановити стандарти благополуччя тварин, які 

використовуються у наукових експериментах. Термін «welfare» («благополуччя») в 

тексті статей Конвенції не вживається, хоча присутній в Додатку А. Натомість 

використовується слово «well-being». Тлумачні словники англійської мови, зокрема, 

Оксфордський тезаурус, відзначає, що «welfare» та «well-being» є синонімами [273, 

с. 2023], як і українські «благополуччя» і «добробут» [353, с. 90]. Зазначимо, що 

юридичне розуміння цих термінів в контексті використання тварин в науці все ж 

різниться, про що мова йшла в Розділі І нашого дослідження. Додамо лише, що в 

контексті використання тварин в наукових та інших експериментах, добробут 

тварин включає в себе принцип «3Rs», а також такі додаткові умови, як 

«обґрунтування» (justification). Користь від наукової та освітньої цінності 

експерименту, де використовується тварина, має бути значною, аби виправдати 

потенційну шкоду добробуту цієї тварини, та «відповідальність» (responsibility), яка 

включає оцінку всіх ризиків від експерименту для добробуту тварини, а саме 

обов’язок тих, хто проводить експеримент, вжити всіх заходів аби мінімізувати 

такий вплив і запобігти появі побічних ефектів [146, с. 4]. 

Загальні положення Конвенції деталізували і розширили нормативи 

міжнародно-правових стандартів благополуччя лабораторних тварин, вказаних в 

преамбулі, надали визначення понять, що вживаються в Конвенції. Відповідно до 

пункту 1 статті 1 Конвенція застосовується «до будь-якої тварини, що 

використовується або призначена для використання у будь-якій дослідній або іншій 

науковій процедурі, якщо така процедура може спричинити біль, страждання, 

пригнічення/стрес чи завдати тривалої шкоди. Вона не застосовується до жодної 

недослідної сільськогосподарської або клінічної ветеринарної практики». 

Під «твариною» слід розуміти будь-яку живу хребетну тварину, що не 

належить до людського роду, включаючи непаразитуючі та/або відтворюючі 

личинкові форми, за винятком інших зародкових чи ембріональних форм. 

Під «призначеною для використання» розуміють тварину, що розводиться або 

утримується з метою продажу, володіння або використання у будь-якій дослідній 

або іншій науковій процедурі [112]. 
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Під «процедурою» розуміють будь-яке дослідне або інше наукове використання 

тварини, яке може спричинити біль, страждання, стрес/пригнічення чи завдати 

тривалої шкоди, включаючи будь-яке втручання, що має на меті або може призвести 

до народження тварини у будь-яких таких умовах, але за винятком найменш 

болючих методів, що прийняті у сучасній практиці (тобто «гуманних» методів) 

умертвіння або таврування тварини. Процедура розпочинається, коли тварина 

вперше підготовлюється для використання, і закінчується у разі відсутності 

подальших спостережень за цією процедурою; запобігання болю, стражданням, 

пригнічення/стресу чи тривалій шкоді за допомогою ефективного використання 

анестезії або знеболювання чи інших методів не є підставою для виключення 

використання тварини із сфери дії цього визначення [112]. Держави-учасниці не 

вважають «процедурою» моніторинг генетичного статусу або здоров’я тварин [238]. 

«Гуманний метод умертвіння» означає умертвіння тварини з якнайменшими 

фізичними та психічними стражданнями, властивими видам тварин [112]. 

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) [289, с. 304], то 

міжнародно-правові стандарти благополуччя лабораторних тварин включають в 

себе власне стандарти благополуччя тварин: 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. 

Резолюцією щодо інтерпретації деяких положень і термінів Конвенції від 27 

листопада 1992 року, що була ухвалена під час перших багатосторонніх 

консультацій, було деталізовано визначення, зокрема, термін «використана» в 

процедурі застосовується до тварини з моменту її першого представлення на 

інтервенцію, яка може спричиняти біль, страждання, стрес/пригнічення або 

завдавати тривалої шкоди [238].  
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«Повторне використання» тварини означає використання в рамках двох або 

більше непов’язаних між собою процедур однієї і тієї ж тварини, хоча для цього 

можна було би обрати і іншу тварину; таке використання в другій за ліком 

процедурі і вважається «повторним». Якщо тварина зазнає більше, ніж одного 

втручання в рамках однієї процедури, то таке друге втручання не вважається 

«повторним використанням» [238]. 

Стандарти утримання та догляду за лабораторними тваринами. Тварина, яка 

використовується або призначена для використання в наукових експериментах, не 

може задовольнити своїх фізіологічних та етологічних потреб. Однак частина перша 

статті 5 Конвенції вказує на обов’язок зробити все можливе для забезпечення 

добробуту в тих умовах, в яких тварини утримуються [119, с. 6]. А саме:  

- будь-яка тварина, що використовується або призначена для використання у 

тій чи іншій процедурі забезпечується приміщенням, відповідним середовищем 

існування, наскільки це можливо свободою пересування; їжею, водою та доглядом, 

що відповідають вимогам її стану здоров’я та умовам утримання; можливістю 

задовольняти свої фізіологічні та етологічні потреби;  

- середовище, у якому тварини розводяться, утримуються або 

використовуються, перевіряється щоденно. Добробут та стан здоров’я тварин 

перевіряється достатньо ретельно і регулярно для того, щоб запобігти болю або 

стражданням, стресу/пригніченню чи тривалій шкоді;  

- особи, які доглядають за тваринами, що використовуються у процедурах, 

включаючи нагляд, повинні мати відповідні освіту та професійну підготовку. (статті 

5, 26). Деталізовані вимоги щодо осіб, які доглядають за тваринами та 

використовують їх в процедурах, викладені в Резолюції щодо освіти і підготовки 

осіб, які працюють з лабораторними тваринами від 3 грудня 1993 року [233]. 

Стандарти утримання та догляду за тваринами в установах-користувачах 

включають такі елементи: призначення особи (осіб), яка нестиме адміністративну 

відповідальність за догляд за тваринами та роботу обладнання; забезпечення у 

достатній кількості підготовленого персоналу; забезпечення консультацій 

ветеринара та лікування; покладання на ветеринара або іншу компетентну особу 
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обов’язку забезпечувати добробут тварин (стаття 20). Ця особа, бажано ветеринар 

або «офіцер з питань захисту тварин», повинна, окрім інших завдань: гарантувати 

дотримання правил, застережень і розпоряджень, щодо захисту тварин; надавати 

консультації установам-користувачам і особам, залученим до процедур та догляду 

за тваринами; надавати висновки про кожну заявку на отримання дозволу для 

процедури; працювати в межах установи для розробки та впровадження методів і 

способів запобігання або обмеження кількості процедур [119, с. 9]. 

Конвенція допускає винятки в застосуванні положень статті 5, якщо вони 

суперечитимуть меті процедури (статі 10), що надає можливість для уникнення 

відповідальності за порушення вимог щодо добробуту тварин, посилаючись на мету 

наукового експерименту. 

30 травня 1997 року під час третіх багатосторонніх консультацій щодо 

Конвенції відповідно до її Статті 30 була ухвалена Резолюція щодо розміщення та 

догляду за лабораторними тваринами. Сторони зазначили про відповідальність 

установи та осіб, які проводять наукові процедури на тваринах, максимізувати 

загальну вигоду для «тварин», як «індивідів», так і «груп», з принципом «3Rs», який 

має бути постійним пріоритетом [235].  

Інструкції в резолюції базувались на висновках і рекомендаціях Міжнародної 

робочої групи експертів з благополуччя лабораторних тварин, яка працювала в 1993 

році в Берліні (так звана «Берлінська доповідь»). Підкреслено, що найважливішим є 

поліпшення середовища існування окремих видів тварин відповідно до їх потреб, а 

саме: поліпшення соціальної взаємодії тварин – перевага мала надаватися парному 

або груповому утриманню тварин всіх стадних видів; надання можливості 

активному способу життя – клітки повинні бути сконструйовані таким чином, щоб 

тварина мала достатньо простору для активного життя; забезпечення доречними 

стимулами та матеріалами – було визнано, що жодні інструкції не в змозі замінити 

ретельні та регулярні спостереження за тваринами, аби гарантувати, що ініціативи з 

поліпшення їхніх умов життя не матимуть негативних наслідків ані для груп, ані для 

окремих особин [100, с. 28-29]. 
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Окрім іншого, під час багатосторонніх консультацій 1997 року було погоджено 

розробити проект оновленого Додатку А, який був одноголосно схвалений під час 

четвертих багатосторонніх консультацій в червні 2006 року [129, с. 3]. 

Додаток А або «Керівні принципи розміщення тварин та догляду за ними» 

деталізують та розширюють вимоги 5 статті Конвенції і адресовані органам влади, 

установам та окремим особам. Принципи містять поради про базову конструкцію 

відповідних об’єктів для утримання тварин і рекомендації та інструкції щодо того, 

як співвіднести вимоги щодо благополуччя тварин з нормами Конвенції. Якщо 

об’єкти утримання тварин або обладнання не відповідають Керівним принципам з 

Додатку А, то на усунення недоліків надається розумний час з врахуванням вимог 

щодо забезпечення благополуччя тварин, а також фінансових та практичних 

проблем [16, с. 6-7]. 

Додаток А умовно можна поділити на три частини: вступну (вступ та 

визначення термінів), загальний розділ, спеціальний розділ. Вступна частина 

містить пояснення суті Додатку і визначення термінів. У Загальному розділі 

містяться рекомендації щодо розміщення, облаштування місця проживання, догляду 

за тваринами всіх видів, які використовуються для експериментальних та інших 

наукових цілей, а також їхнє перевезення. Спеціальний розділ містить нормативи 

догляду і утримання конкретних видів лабораторних тварин: гризунів, кроликів, 

собак, котів, тхорів, приматів, сільськогосподарських видів тварин, міні-свиней, 

птахів, амфібій, рептилій і риб [16]. 

СКНТ також містить конкретні вимоги щодо утримання та догляду за 

лабораторними тваринами (ветеринарний догляд – стаття 7.8.6, матеріально-технічні 

умови утримання тварин – стаття 7.8.8., безпосередньо утримання та догляд за 

лабораторними тваринами – стаття 7.8.9.) 

Стандарти оцінки необхідності проведення процедури з використанням 

лабораторних тварин. Одним з головних стандартів благополуччя лабораторних 

тварин є оцінка необхідності використання живої тварини у науковому 

експерименті. Стаття 2 Конвенції визначає вичерпний перелік допустимих цілей для 

проведення такого експерименту: 
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- запобігання або профілактика (§23 Пояснювальної записки зазначає, що кроки 

по запобіганню можуть відрізнятися від профілактичних заходів) захворювання, 

хворобливого стану чи інших відхилень або їхнім наслідкам (або побічним ефектам) 

у людини, хребетних або безхребетних тварин чи рослин, включаючи виробництво 

та перевірку якості, ефективності та безпечності ліків, речовин або продукції; 

діагностика чи лікування хвороби, хворобливого стану або інших відхилень чи їхніх 

наслідків у людини, хребетних або безхребетних тварин чи рослин; визначення, 

оцінка, регулювання чи зміна фізіологічного стану людини, хребетних і 

безхребетних тварин чи рослин; 

- охорона навколишнього середовища; наукові дослідження; освіта та 

професійна підготовка(з урахуванням положень статті 25 Конвенції);  

- судова експертиза, тобто дозвіл на використання тварин у процедурах, які 

допомагають судам у роботі.  

Допустимі цілі для проведення експерименту з використанням живої тварини 

також поширюються на: подовження або рятування життя людини, хребетних і 

безхребетних тварин або рослин; виробництво та контроль якості харчових 

продуктів; розведення хребетних і безхребетних тварин. Якщо стрес вбачатиметься 

непропорційним вигоді від процедури, то експеримент проводитися не повинен 

(§§32-33) [119, с. 5-6]. 

Процедури, що здійснюються для цілей освіти, професійної підготовки чи 

перепідготовки з різних спеціальностей або для виконання іншої діяльності, 

включаючи догляд за тваринами, які використовуються або призначені для 

використання у процедурах, обов’язково мають повідомлятися уповноваженому 

органу та мають здійснюватися компетентною особою особисто або під наглядом 

компетентної особи, яка відповідатиме за забезпечення відповідності процедур 

національному законодавству з урахуванням положень цієї Конвенції. 

Експерименти обмежуються процедурами, які виключно необхідні для цілей 

відповідної освіти чи професійної підготовки, і здійснювати їх дозволяється тільки у 

випадках, коли їхня мета не може бути досягнута аудіовізуальними методами 

порівняної ефективності або будь-якими іншими відповідними засобами (стаття 25). 
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Здійснення процедур лише в освітніх цілях або цілях професійної підготовки не 

дозволяється, якщо процедури передбачають випуск тварини на свободу (стаття 12). 

Процедура не здійснюється, якщо існує інший задовільний з наукової точки 

зору метод, який не вимагає використання тварини (стаття 6). 

Стаття 7.8.4 СКНТ також містить положення щодо оцінки наукових проектів з 

використанням тварин. Метою оцінки наукових проектів є аналіз якості та 

доцільності планованого дослідження або іншої діяльності. Протоколи або істотні 

правки до них повинні отримувати попередній розгляд та затвердження до початку 

роботи. У проекті повинна бути вказана особа, яка несе основну відповідальність за 

проект, а також описані такі моменти, де це необхідно: 

- наукові або навчальні цілі: вказують користь експерименту щодо здоров’я і 

благополуччя людини і тварин, навколишнього середовища, або розвитку 

біологічної науки; 

- пояснювальний, популярно написаний короткий виклад проекту, що має на 

меті полегшити його розуміння і етичну оцінку членами контролюючої організації 

або комітету; 

- протокол експерименту з обґрунтуванням вибору біологічного виду, 

походження і мінімальної кількості тварин, а також передбачуване повторне 

використання; 

- процедура експерименту; 

- методи поводження, стримування тварин, а також можливості оптимізації, 

такі як навчання тварин і формування умовного рефлексу; 

- методи, що дозволяють уникнути або мінімізувати біль, дискомфорт, стрес, 

страждання або тривале погіршення фізичної або фізіологічної функції, включаючи 

використання анестезії та/або знеболювання та інших засобів зменшення 

дискомфорту, таких як тепло, м’яка підстилка і допомога в споживанні корму; 

- застосування гуманних граничних точок і остаточне позбавлення від тварини, 

включаючи методи евтаназії; 
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- оцінка загального стану здоров’я, умов утримання і догляд за лабораторними 

тваринами, включаючи поліпшення середовища утримання і особливих вимог до 

віварію; 

- етичні міркування, такі як дотримання принципу «3Rs» і аналізу 

співвідношення шкоди-вигоди. Вигода повинна бути максимізована, а шкода (біль і 

страждання) мінімізована; 

- вказівка на будь-які особливі ризики для здоров’я і безпеки; 

- ресурси/інфраструктура, необхідні для реалізації запланованого проекту 

(приміщення, обладнання, штат співробітників, що мають спеціальну підготовку і 

визнаних компетентними для виконання робіт із запропонованого проекту); 

- термін дії затвердженого наукового проекту повинен бути обмежений, а 

отримані результати повинні бути розглянуті в разі необхідності продовження 

проекту. 

Стандарти здійснення процедури з використанням лабораторних тварин. 

Якщо проведення наукового експерименту з використанням живої тварини є 

неминучим, то мають дотримуватись наступні вимоги: 

- процедура може здійснюватися тільки після видачі відповідного дозволу 

уповноваженим органом для її проведення і лише уповноваженими особами або під 

безпосереднім контролем уповноваженої особи, або якщо дослідний чи науковий 

проект санкціоновано національним законодавством (стаття 13); 

- вибір видів тварин ретельно розглядається; серед процедур вибираються ті, 

які використовують мінімальну кількість тварин, спричиняють якнайменше болю, 

страждань, пригнічення/стресу чи тривалої шкоди та які найвірогідніше призведуть 

до задовільних результатів (стаття 7); тварини мають бути зареєстровані у 

відповідному порядку і походити з установи-розплідника, бродячі тварини 

свійських видів (зокрема і бродячі собаки та коти) у процедурах не 

використовуються (стаття 21); 

- процедура здійснюється під загальною чи місцевою анестезією або 

знеболюванням чи за допомогою інших методів, які спрямовані на усунення, коли 

це практично можливо, болю, страждань, пригнічення/стресу чи тривалої шкоди і 
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застосовуються під час всієї процедури, якщо: а) біль, що спричиняється 

процедурою, є не меншим, ніж погіршення добробуту тварини внаслідок 

застосування анестезії чи знеболювання, або б) застосування анестезії чи 

знеболювання не є несумісним з метою процедури, у таких випадках, для заборони 

здійснення такої процедури без необхідності, вживаються відповідні законодавчі 

та/або адміністративні заходи (статті 8, 9); 

- установи-користувачі вживають заходів для забезпечення устаткування та 

обладнання з урахуванням видів тварин, що використовуються, та процедур, що 

здійснюються в цих установах. Для отримання надійних результатів з 

використанням мінімальної кількості тварин і мінімального ступеня болю, 

страждань, пригнічення/стресу чи тривалої шкоди, дизайн, технічне виконання та 

функціонування такого устаткування і обладнання мають забезпечувати 

якнайефективніше здійснення процедур (стаття 19). 

Дії після закінчення процедури включають наступні моменти:  

а) ухвалення рішення компетентною особою, зокрема ветеринаром, або особою, 

яка відповідає за процедуру або її здійснила, щодо подальшої долі тварини, тобто чи 

залишати її живою, чи приспати гуманним способом якнайшвидше; тварина не 

повинна залишатися живою, якщо після відновлення своєї життєдіяльності вона 

вірогідно страждатиме від тривалого болю чи занепокоєння; в разі залишення 

тварини живою їй надається відповідний до її стану здоров’я догляд, забезпечується 

нагляд ветеринара або іншої компетентної особи і вона утримується в умовах 

відповідно до стандартів утримання лабораторних тварин, зазначених вище. У разі 

необхідності для законних цілей процедури уповноважений орган може дозволити 

випустити відповідну тварину на свободу, якщо він переконаний у тому, що для 

забезпечення добробуту тварини був здійснений максимальний практичний догляд 

(стаття 12); 

б) якщо ухвалюється рішення про повторне використання тварини, яку 

залишили живою після процедури, що спричиняє гострий або тривалий біль чи 

страждання, незалежно від застосування анестезії чи знеболювання, це може бути 

зроблено тільки після відновлення її стану здоров’я та добробуту та за умови, якщо 



98 

під час нової процедури до тварини застосовуватиметься загальна анестезія, яка 

підтримується, поки тварина не буде приспана, або нова процедура передбачає лише 

незначні втручання (стаття 11); 

в) кожна Сторона збирає статистичну інформацію стосовно: кількості та видів 

тварин, що використовуються у процедурах; кількості тварин визначених категорій, 

що використовуються у процедурах, які безпосередньо стосуються медицини та 

освіти і професійної підготовки; кількості тварин визначених категорій, що 

використовуються у процедурах, які мають на меті захист людини та охорону 

навколишнього середовища; кількості тварин визначених категорій, що 

використовуються у процедурах, передбачених законом (стаття 27). Ця інформація з 

дотриманням вимог національного законодавства щодо таємності та 

конфіденційності Сторонами щорічно передається Генсекретарю РЄ у форматі, 

визначеному у Додатку В [17] до Конвенції (стаття 28). 

Конвенція заохочує держави-учасниці до обміну інформацією про результати і 

перебіг процедур з використанням живих тварин, щоб запобігти зайвому їх 

дублюванню (стаття 29). 

Стандарти розведення і постачання лабораторних тварин. Конвенція 

встановлює обов’язкові вимоги для реєстрації установ-розплідників та установ-

постачальників лабораторних тварин, під час якої зазначається відповідальна за 

установу особа, яка має бути компетентною для того, щоб здійснювати або 

організовувати належний догляд за тваринами (статті 14-15).  

Зареєстровані установи-розплідники вживають заходів для ведення реєстру 

тварин, що розводяться, в якому зазначаються кількість та види тварин, що 

вибувають з розплідника, дата їхнього вибуття та назва і адреса отримувача. 

Зареєстровані установи-постачальники додатково ще в реєстрі зазначають і 

кількість та види тварин, що надходять, дату їхнього надходження, постачальника 

(стаття 16). 

Частина перша статті 21 передбачає із зазначенням конкретних видів, що 

тварини для використання у наукових процедурах отримуються безпосередньо із 

зареєстрованих установ-розплідників або походять з них, за винятком випадків 
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загального або спеціального звільнення від реєстрації у порядку, який визначається 

відповідною Стороною. Резолюція окреслює основні критерії, які мають бути 

враховані для допущення таких винятків, а саме: обґрунтована потреба в тваринах 

для експериментальних цілей або з метою розведення лабораторних тварин; якщо 

релевантні тварини недоступні у зареєстрованих розплідниках і постачальниках; 

гарантії щодо відповідності догляду і розміщення придбаних тварин слід шукати в 

установах-розплідниках чи установах-постачальниках; жодний з вище 

перерахованих критеріїв не може розглядатися щодо бродячих собак або котів 

відповідно до частини третьої статті 21. 

Під час третіх багатосторонніх консультацій у травні 1997 року була ухвалена 

Резолюція щодо придбання та транспортування лабораторних тварин, яка 

розширила та деталізувала деякі положення і терміни Конвенції, що мало би 

покращити та уніфікувати розуміння реалізації її норм та стандартів благополуччя 

тварин [236]. 

Стандарти ідентифікації лабораторних тварин. Вимоги ідентифікації тварин 

містяться як в Конвенції, так і в Додатку А до неї. Однак в Конвенції (стаття 17) 

містяться вимоги щодо ідентифікації лише собак та котів, оминаючи інші види 

тварин. Зокрема, у будь-якій установі кожний собака та кіт мають індивідуальне та 

постійне тавро, яке проставляється у якнайменш болючий спосіб до відлучення від 

матері. Якщо нетаврований собака чи кіт надходить в установу вперше після 

відлучення від матері, він таврується якнайшвидше. Якщо собака чи кіт передається 

з однієї установи до іншої до моменту відлучення від матері і якщо таврувати його 

попередньо видається неможливим, реєстраційний документ на нього, що містить 

повну інформацію із зазначенням, зокрема, його матері, зберігається до моменту 

його таврування. Подробиці спорідненості та походження кожного собаки чи кота 

заносяться в реєстр установи. 

У пункті 4.13 Додатку А зазначається, що у деяких випадках необхідно 

провести ідентифікацію тварини у найменш болючий спосіб, якщо потрібно, то і з 

застосуванням анестезії, анальгетиків або седативних препаратів, якщо тварина 
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використовуватиметься для розведення або у наукових процедурах, з метою точного 

обліку даних [16, с. 17]. 

Стандарти транспортування лабораторних тварин. Для тварин перевезення є 

стресовою подією, тож головним завданням при перевезенні є мінімізація рівня 

стресу. Основні стандарти перевезення тварин, зокрема і лабораторних, викладені в 

Європейській конвенції про захист тварин під час міжнародних перевезень (дві 

альтернативні конвенцій № 067 та № 193) і Резолюції щодо придбання та 

транспортування лабораторних тварин, ухваленій під час третіх багатосторонніх 

консультацій 30 травня 1997 року [236], яка отримала відображення і в оновленому 

Додатку А до Конвенції (пункт 4.3) [16, с. 12-13], а також у статті 7.8.10. СКНТ. 

Отже, держави домовились про наступне: 

- планування перевезення – будь-яке перевезення лабораторних тварин має 

бути добре спланованим; отримувач повинен бути належним чином 

поінформований про деталі перевезення та супроводжуючих документів для 

забезпечення швидкого отримання тварин в місці прибуття; 

- оцінка придатності тварини для перевезення – обов’язок відправника 

переконатися, що всі тварини придатні для перевезення, перш ніж помістити їх в 

контейнер; непридатні для перевезення тварини не транспортуються, якщо це не має 

ветеринарних, діагностичних або наукових причин, в цьому випадку тваринам під 

час перевезення приділяється додаткова увага і догляд; тварини на пізніх стадіях 

вагітності, які народили протягом попередніх 48 годин, новонароджені ссавці, в 

яких пупок повністю не зажив, не є придатними для перевезення;  

- відповідальний за перевезення тварин персонал повинен мати відповідну 

фахову підготовку; відправником і перевізником повинні бути вжиті всі запобіжні 

заходи щодо розміщення тварин у відповідних контейнерах та клітках, 

завантаження і транспортування, аби уникнути непотрібних страждань через 

недостатню вентиляцію, вплив екстремальних температур, відсутність корму та 

води; має бути зроблено все можливе, аби не допустити довгих затримок, різких 

рухів, надмірного шуму або вібрації; разом можуть перевозитися тварини тільки 

сумісних видів;  
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- контейнер для транспортування повинен бути сконструйований таким чином, 

аби забезпечити тваринам комфортні умови при перевезенні і відповідати 

гігієнічним нормативам, щоб звести до мінімуму стрес від тривалості поїздки. 

Заключні положення Конвенції встановлюють проведення багатосторонніх 

консультацій (ст.30), заключні положення щодо вступу Конвенції в силу та порядку 

приєднання до неї держав-членів і держав-не членів РЄ (ст.ст.32-38), а також 

внесення змін до Конвенції (ст.31). Первинно статті про внесення змін до Конвенції 

не було. Вона з’явилась після підписання Протоколу 170 щодо внесення змін до 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей [201], який був відкритий для підписання 22 

червня 1998 року, а вступив в силу, ставши невід’ємною частиною Конвенції 2 

грудня 2005 року. Слід зауважити, що Конвенція передбачає можливість внесення 

застережень щодо тексту, але відповідно до першої частини статті 35 застереження 

не можуть бути висловлені щодо статей 1-14 та 18-20. 

Базовими стандартами у забезпеченні благополуччя лабораторних тварин є 

оцінка необхідності використання живої тварини в експерименті, а також сама 

процедура проведення такого експерименту. Не дивлячись на те, що Європейська 

конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та 

інших наукових цілей з двома додатками, 4 резолюціями та однією декларацією про 

наміри встановлює досить чіткі правила для використання живих тварин в наукових 

процедурах, однак дуже багато чого віддано на суб’єктивний розсуд людини. Така ж 

ситуація і з кодексом МЕБ. Як пише В.Борейко, «аналізуючи дослідження багатьох 

учених-біологів, ми прийшли до сумного висновку, що для деяких з них дика 

природа, дикі і домашні тварини є лише об’єктом наукового інтересу, а не моральної 

заклопотаності» [308, с. 112]. Однак існуючі протиріччя між вимогами медичної 

науки, освіти і етичними нормами є відображенням процесів розвитку суспільства. 

Їх поетапне вирішення потребують спільних зусиль вчених, політиків, юристів і 

філософів всіх цивілізованих країн [366, с. 94]. 
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2.3. Міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин, 

що утримуються як компаньйони 

На сьогоднішній день єдиним міжнародно-правовим документом, який 

регламентує питання поводження з домашніми тваринами є Європейська конвенція 

про захист домашніх тварин від 13 листопада 1987 року [113], текст якої став 

результатом багаторічної роботи Комітету експертів з захисту тварин ad hoc 

(CAHPA) Ради Європи. Ця конвенція стала останнім з низки міжнародно-правових 

документів, який регулював питання благополуччя тварин, в цьому випадку 

домашніх або тварин-компаньйонів. Певні аспекти благополуччя тварин, які 

утримуються людиною як компаньйони, зазначені в СКНТ МЕБ, зокрема щодо 

контролю популяцій бродячих собак. 

Появі конвенції передувало ухвалення Парламентською асамблеєю Ради 

Європи 8 травня 1979 року Рекомендації 860 (1979) «Про загрози перенаселення 

домашніх тварин життю та гігієні людини, та про гуманні методи запобігання таким 

загрозам» [210]. Серед основних причин ухвалення такої Рекомендації Рада Європи 

виділяє дві головні: загрози забруднення міського середовища через перенаселення 

домашніх тварин (domestic animals), зокрема собак і котів (в Конвенції замість 

«domestic» використовується «pet»), що є проблемою в деяких державах-членах РЄ; 

бродячі тварини можуть бути носіями небезпечних для людини інфекційних 

захворювань, зокрема сказу. Проте, ключовою проблемою перенаселення тварин 

ПАРЄ називає ніщо інше як «людське невігластво», яке слід побороти через 

запровадження відповідних освітніх програм в школах та інформаційних кампаній у 

ЗМІ (п. 4). 

Суть рекомендацій ПАРЄ зводилась до наступного (п. 5): Комітет Міністрів 

повинен був проінструктувати відповідний міжурядовий комітет експертів, щоб 

останній розробив європейську конвенцію, яка мала би бути спрямована, зокрема, 

на:  

- контроль за торгівлею тварин шляхом: а) введення чітких стандартів гігієни та 

благополуччя тварин під час їх розведення та продажу; б) заборони на ввезення 

(імпорту) екзотичних тварин, погано пристосованих до європейських кліматичних 
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умов; в) заохочення створення національних та міжнародних асоціацій торгівлі з 

метою вироблення дієвого кодексу поведінки; 

- контроль за кількістю (популяцією) тварин шляхом: а) запровадження 

обов’язковості реєстрації та маркування собак і можливого впровадження 

спеціального податку для усіх власників собак, що проживають у забудованих 

районах, за винятком пенсіонерів, сліпих та власників вартових собак; б) 

запровадження безкоштовної або дотаційної стерилізації собак та котів; в) 

забезпечення того, щоб необхідні для здоров’я населення та гігієни операції по 

знищенню бездомних тварин, повадилися кваліфікованим персоналом та з 

застосуванням гуманних і сучасних наукових методів. 

Комітет Міністрів Ради Європи доручив Комітетом експертів з захисту тварин 

ad hoc (CAHPA) надати свій висновок щодо Рекомендації ПАРЄ 860. У квітні 1980 

року CAHPA повідомив про те, що питання, які були вказані в Рекомендації мають 

бути вивчені відповідно до європейських принципів. У червні 1980 року Комітет 

Міністрів доручив САНРА «розглянути питання про доцільність розробки одного 

або декількох міжнародних інструментів (Конвенції або рекомендації) на 

європейському рівні» відповідно до положень пункту 5 Рекомендації ПАРЄ 860. А 

вже у січні 1981 року Комітет Міністрів доручив CAHPA «вивчити правові аспекти 

захисту тварин з метою підготовки відповідних інструментів». Після розгляду 

правових аспектів захисту тварин був зроблений висновок, що тварини, які 

утримуються (або мають утримуватись) як компаньйони, виграють від наявності 

відповідного міжнародного інструменту їх правового захисту. Було вирішено, що 

такий правовий захист має базуватися на охороні здоров’я та благополуччі 

безпосередньо домашньої тварини, як це було у випадку з іншими конвенціями Ради 

Європи [120, с. 1-2]. 

CAHPA почав свою роботу безпосередньо над написанням тексту Конвенції в 

листопаді 1983 року, який був представлений Комітету Міністрів 6 червня 1986 

року. При роботі над нормами Конвенції були взяті до уваги наступні моменти: 

збереження диких видів тварин, які знаходяться під загрозою вимирання; 

незручності, пов’язані з неврегульованістю питання бродячих тварин; загрози для 
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здоров’я або безпеки людини з боку тварин і контроль захворювань. Також автори 

тексту Конвенції вважали, якщо перенаселення домашніх тварин буде становити 

загрози для здоров’я та гігієни людини, вжиті відповідні контрзаходи, зокрема 

регулювання імпорту та внутрішньої торгівлі деякими видами екзотичних тварин, 

профілактика і терапія інфекційних захворювань, вийдуть за рамки цього 

документа, який спрямований на охорону здоров’я і благополуччя тварин, що 

значно ускладнить його реалізацію. 

Враховуючи мобільність домашніх тварин і їхніх власників, а також зважаючи 

на міжнародну торгівлю домашніми тваринами та відповідним приладдям для них, 

автори Конвенції зробили її відкритою для приєднання держав, які не є членами 

Ради Європи. 

Комітет Міністрів затвердив текст проекту Конвенції 26 травня 1987 року. А 

вже 13 листопада цього ж року Європейська конвенція про захист домашніх тварин 

була відкрита для підписання [120, с. 2]. 

Для набуття чинності Конвенцією необхідно було чотири ратифікації. З 

моменту її офіційного оприлюднення до набуття нею чинності пройшло майже п’ять 

років (з 13 листопада 1987 року по 1 травня 1992 року). На сьогоднішній день 

учасниками конвенції є 23 держави Європи, дві держави (Нідерланди та Іспанія) 

хоча і підписали конвенцію, але її не ратифікували [45]. 

5 липня 2011 року Україна підписала Європейську конвенцію про захист 

домашніх тварин [45]. 25 червня 2013 року у Верховній Раді України зареєстровано 

законопроект «Про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх 

тварин» [403], який було ухвалено 355-ма голосами народних депутатів України 18 

вересня 2013 року [345] і підписано Президентом України 15 жовтня 2013 року 

[403]. 

Згідно з другим параграфом статті 18 Конвенції вона «набирає чинності з 

першого дня місяця, що настає після закінчення шестимісячного строку з дати 

передачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи 

затвердження» [332]. В Законі про ратифікацію Конвенції вказано, що вона «набирає 

чинності для України з першого дня місяця, що настає після закінчення 
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шестимісячного строку з дати передачі на зберігання її ратифікаційної грамоти». На 

офіційному сайті РЄ датою ратифікації (що є датою передачі Генсекретарю РЄ 

ратифікаційної грамоти) Україною Конвенції вказано 9 січня 2014 року, а набрання 

чинності – 1 серпня 2014 року [45]. 

Як зазначається в п.13 Пояснювальної записки до Конвенції, її умовно можна 

поділити на три частини: преамбула, загальні положення (ст.ст.1-14), заключні 

положення (ст.ст.15-23) [120, с. 3]. 

В Преамбулі зазначається, що «людина має моральне зобов’язання поважати 

всіх живих істот» і що «домашні тварини мають особливі стосунки з людиною», а 

також «важливість домашніх тварин у сприянні якості життя й зумовлювану цим 

їхню цінність для суспільства». Вказування на «моральне зобов’язання» говорить 

про те, що захисна діяльність щодо тварин здійснюється на основі норм етики і 

моралі, а не на основі «прав тварин». Особливе поводження з тваринами є наслідком 

закономірного розвитку людської спільноти, його моральних цінностей. А отже, 

тварини не виступають суб’єктами права і учасниками правовідносин [376, с. 24]. 

В Преамбулі Конвенції визначається предмет її регулювання – домашні 

тварини (англ. – «pet animals»), конкретизація цього визначення надається далі – в 1 

статті документу. Хоча Конвенція і включила до предмету свого регулювання диких 

тварин, які утримуються як домашні, проте в Преамбулі зазначається, що 

«утримання представників дикої фауни як домашніх тварин не повинно 

заохочуватись».  

В преамбулі також окреслюється основне коло питань, які підпадають під 

регулювання конвенції, а саме: питання утримання, догляду, розведення, торгівлі, 

забезпечення нормальних умов існування тварин, проблеми надлишкової кількості 

тварин, а також недостатньої поінформованості людей щодо цих питань. В 

Преамбулі вказується на те, що підписанти Конвенції розуміють, що домашні 

тварини не завжди утримуються в умовах, які сприяють «їхньому здоров’ю та 

добробуту» – в англійському варіанті, який є одним з двох автентичних текстів 

(другий – французькою мовою) «their health and well-being». Слід вказати на те, що в 

подальшому англійському тексті Конвенції вже використовується саме «welfare», 
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«well-being» зустрічається ще один раз – у статті 14 [113]. В нашому дослідженні ми 

зазначали щодо різниці у значенні термінів «благополуччя» та «добробут». Таким 

чином автори конвенції в преамбулі лише вчергове підкреслили, що добробут, як і 

здоров’я тварини, є складовою її благополуччя. Що стосується офіційного 

перекладу тексту Конвенції українською мовою, то він вимагає правок, оскільки 

«welfare» перекладається по-різному, зокрема, як «благополуччя» та «загальний 

стан», останнє, на нашу думку, є не дуже коректним. А для правильного 

застосування норм конвенції необхідно мати точний переклад термінів, які в ній 

вживаються. 

В передостанньому абзаці Преамбули зроблено наголос на так званому 

«відповідальному володінні домашніми тваринами» (англ. – responsible pet 

ownership), як на «не тільки бажан[ій], а й реалістичн[ій] мет[і]». Оскільки 

юридичний статус тварин не змінюється і вони є об’єктами правовідносин в статусі 

«речі», то саме відповідальне володіння домашніми тваринами (деякі дослідники 

наголошують на доцільності використання терміну «тварини компаньйони» [195] 

(англ. – «companion animals») замість «домашніх тварин») на сьогодні є одним з 

основних напрямів роботи зоозахисних, ветеринарних та інших спеціалізованих 

громадських і подекуди державних організацій у світі. Інструментом досягнення цієї 

мети є просвітницькі програми, інформаційні кампанії з цієї тематики (наприклад, 

проекти європейської провідної зоозахисної організації «Four Paws»: «CAROdog» та 

«CAROcat», де «CARO» означає «companion animal responsible ownership», тобто 

«відповідальне володіння твариною-компаньйоном», а також проекти інших 

організацій [38; 39; 143; 239; 240; 241]). Відповідно до СКНТ «відповідальне 

володіння», зокрема собаками, означає ситуацію, коли людина погоджується і бере 

на себе різного роду обов’язки згідно з законодавством задовольняти поведінкові, 

екологічні, фізичні потреби собаки, а також запобігати ризикам (агресії, передачі 

хвороб або завдання травм), які собака може представляти для суспільства, інших 

тварин та навколишнього середовища [140]. Під «відповідальним володінням» 

насамперед мається на увазі забезпечення належного рівня благополуччя тварини, 

стандарти якого можна знайти в подальшому тексті Конвенції.  
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Загальні положення Конвенції (ст.ст.1-14) деталізували і розширили той 

перелік первинних міжнародно-правових стандартів благополуччя домашніх тварин, 

визначених в преамбулі, а також надали термінологічні визначення понять, які 

вживаються в конвенції, що знайшли своє відображення в національному 

законодавстві держав, які вирішили приєднатися до конвенції. Зокрема, під 

«домашньою твариною» (англ. – «pet animal») розуміється «будь-яка тварина, яку 

утримує чи збирається утримувати людина, зокрема у своїй оселі для власного 

задоволення й товариства» (ст.1). Стаття 2 п.1 надає розширення визначення 

«домашньої тварини», а саме, що це тварини, які «утримуються фізичною або 

юридичною особою в будь-якій оселі чи в будь-якому господарстві для торгівлі, 

розведення та утримання для комерційних цілей, а також у притулках для тварин» і 

певних випадках – бродячі тварини. 

В Пояснювальній записці до Конвенції зазначається, що під дефініцією 

«домашня тварина» маються на увазі такі категорії тварин: а) тварина, яка 

утримується людиною у власній оселі для власного товариства (companionship), 

тобто тварина-компаньйон; б) тварина, призначення якої бути домашньою або 

твариною-компаньйоном; в) види домашніх тварин, які утримуються людиною для 

розведення; г) бродяча тварина і перше покоління народжених від бродячої тварини. 

Виключенням з цього визначення є тварини, що утримуються для виробництва 

харчових продуктів, вовни, шкіри, хутра та інших сільськогосподарських цілей, а 

також ті, які утримуються в зоопарках і цирках, і лабораторні (експериментальні) 

тварини. Тим не менш, сторони у своєму національному законодавстві можуть 

розширити перелік тварин, які будуть підпадати під визначення «домашні», 

наприклад, включивши до нього робочих/службових собак [120, с. 3, 4]. Зокрема, 

про це говориться прямо в тексті Конвенції у статті 2 частині третій, що Сторони 

можуть «приймати суворіші акти про захист домашніх тварин або застосовувати 

положення, які містяться тут, до категорій тварин, які в цьому документі не були 

згадані прямо». Слід зазначити, що Україна в Законі «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» не включила до сфери дії цього закону службових собак, а 

також інших тварин, які знаходяться в системі установ Міністерства оборони 
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України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Служби 

безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері захисту державного кордону, центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику 

(ст.3) [342]. 

Європейська конвенція про захист домашніх тварин встановила наступні 

мінімальні стандарти благополуччя домашніх тварин (за основу беремо розуміння 

«благополуччя тварин» відповідно до СКНТ МЕБ, статті 7.1.1. [44]): стандарти 

утримання та догляду, розведення, торгівлі, присипляння, питання щодо бродячих 

тварин. Загалом ці стандарти є розширеною версією «П’яти свобод». 

Стандарти утримання та догляду за домашньою твариною в першу чергу 

пов’язані з обов’язками власника тварини та/або відповідальної особи по 

забезпеченню тварині комфортних умов життя. В разі недотримання цих вимог 

особа, відповідальна за тварину (працівники державних установ також потрапляють 

під сферу дії цих норм конвенції), несе відповідальність за здоров’я і благополуччя 

домашньої тварини відповідно до норм національної цивільного права. Виняток з 

цього правила становить ситуація, коли особа змушена за виняткових обставин 

тимчасово взяти на себе відповідальність за домашню тварину [120, с. 4]. 

Отже, зазначається в першій частині статті 4 Конвенції: «будь-яка особа, яка 

утримує домашню тварину або яка дала згоду доглядати за нею, несе 

відповідальність за її здоров’я та благополуччя».  

Відповідальність за благополуччя домашньої тварини згідно з Конвенцією 

включає в себе наступні елементи: 

- ніхто (ані фізична особа, ані представники державних органів влади – взагалі 

ніхто [120, с. 4]) не повинен спричиняти для домашньої тварини непотрібного болю, 

страждання або пригнічення (стаття 3 частина 1); 

- ніхто не повинен залишати/покидати домашню тварину напризволяще (не 

вважається покинутою тварина, власник або відповідальна особо якої передали її до 

притулку або іншій особі, що зголосилася взяти на себе відповідальність по 

утриманню і догляду за цією твариною [120, с. 4]; стаття 3 частина 2); 
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- забезпечення домашню тварину місцем для проживання (частина 2 статті 4); 

- забезпечення домашню тварину турботою й увагою з урахуванням 

етологічних потреб тварини відповідно до її виду й породи, зокрема: a) 

забезпечувати її належною їжею та водою в достатній кількості; b) надавати їй 

відповідні можливості для фізичного навантаження; c) уживати всіх обґрунтованих 

заходів для недопущення її втечі (частина 2 статті 4); 

- жодна домашня тварина не повинна дресируватись у спосіб, який завдає 

шкоди її здоров’ю та загальному станові, особливо шляхом примушування її 

перевершувати свої природні можливості чи силу або шляхом застосування 

штучних допоміжних засобів, які спричиняють ушкодження чи викликають 

непотрібний біль, страждання або пригнічення (стаття 7); виокремлення в окрему 

норму питання дресирування є надважливим, оскільки це може бути джерелом 

сильного стресу для тварини, особливо деякі методи дресури, які мають елементи 

жорстокого поводження з твариною [120, с. 5]; 

- домашні тварини не повинні використовуватися в рекламі, розвагах, на 

виставках, у змаганнях та інших подібних заходах, якщо організатор не створив 

відповідних комфортних умов для перебування там домашніх тварин, а також якщо 

здоров’я та благополуччя домашніх тварин поставлено під загрозу (стаття 9 частина 

1); 

- домашній тварині не повинні даватися жодні речовини чи ліки (допінг), а 

також застосовуватися жодні пристрої для підвищення або зниження рівня її 

природних можливостей під час змагань чи у будь-який інший час, коли це може 

поставити під загрозу здоров’я та благополуччя тварини (стаття 9 частина 2); 

- необхідність постійної ідентифікації собак і котів за допомогою спеціальних 

методів, під час застосування яких тварині спричиняються незначні біль, 

страждання чи пригнічення або не спричиняються взагалі, наприклад, за допомогою 

татуювання, а також введення реєстру номерів тварин разом з прізвищами та 

адресами їхніх власників (стаття 12, пункт b.і). 

Відповідальність за здоров’я тварини включає в себе забезпечення тварину 

належним рівнем ветеринарного обслуговування (див., СКНТ, глава 7.1.). В свою 
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чергу Конвенція про захист домашніх тварин встановлює певні обмеження на 

хірургічні операції над тваринами, зокрема, забороняється проводити хірургічні 

операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших 

нелікувальних цілей, а саме: обрізання хвостів, вух, позбавлення голосу 

(девокалізація), видалення зубів і пазурів (стаття 10, частина 1). Винятками з цих 

заборон може бути, якщо ветеринарний лікар уважає, що нелікувальні заходи є 

необхідними або з огляду на ветеринарно-медичні показники, або для користі будь-

якої конкретної тварини; для запобігання розмноженню (стаття 10, частина 2). 

Оскільки камінням спотикання на шляху імплементації положень Конвенції для 

багатьох держав-членів Ради Європи стала саме стаття про заборону хірургічних 

операцій для нелікувальних цілей, а саме обрізання хвостів та вух у собак, у березні 

1995 року у Страсбурзі сторони-учасники зібралися для проведення багатосторонніх 

консультацій для пошуку компромісу, в результаті чого було ухвалено три 

резолюції до тексту Конвенції, зокрема Резолюція щодо хірургічних операцій над 

домашніми тваринами. Учасники багатосторонніх консультацій вирішили дещо 

деталізувати положення Конвенції, проте, від своїх намірів заборонити обрізання 

вух та хвостів не відмовились, в свою чергу погодившись: 1) підвищити обізнаність 

зокрема серед суддів, заводчиків, ветеринарів та власників про те, що каліцтво не 

має здійснюватися; 2) заохотити породні об’єднання змінити стандарти порід 

відповідно до положень статті 10 Конвенції, взявши за основу рекомендації, 

представлені в Додатку до цієї Резолюції; 3) розглянути можливість поетапної 

відмови від участі у виставках та продажу тварин, підданих таким операціям [234]. 

У Додатку до Резолюції кінологічним об’єднанням пропонувалось переглянути 

породні стандарти собак у світлі статті 10 Конвенції, виключивши з них положення 

про обов’язковість обрізання цуценятам хвостів та/або вух, і тим самим зробити свій 

внесок у припинення хірургічної зміни зовнішності чистопородних собак. Сторони 

нагадали, що норми Конвенції щодо заборони обрізання хвостів та вух у собак чинні 

з 1992 року, а низка держав законодавчо ввела таку заборону ще раніше (з 1987 року 

у Норвегії, а з 1988 року – у Швеції на законодавчому рівні заборонено обрізати 

хвости собакам) й досі не мають фактів серйозних проблем із здоров’ям тварин 
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через таку заборону. Таким чином, не дивлячись на деякі дослідження ушкоджень 

необрізаних (натуральних) хвостів мисливських собак, зокрема породи німецька 

лягава (мова йде про дослідження, проведене у 1989 році шведським породним 

клубом заводчиків собак породи німецька лягава [266]), все ще є достатня кількість 

порід, які можуть обійтися без такої процедури (в Додатку подається два переліки 

порід, які на той час мали обов’язкове обрізання вух – 21 порода, та хвостів – 74 

породи). Також Резолюція радить аби перевага у племінній та іншій роботі з такими 

тваринами віддавалася таким, що мають природні хвости та вуха [234]. 

Стандартам розведення домашніх тварин безпосередньо в тексті Конвенції 

приділено замало уваги, зокрема, лише зазначається, що: 1) будь-яка особа, яка 

здійснює селекцію домашньої тварини для розведення, несе відповідальність за 

врахування анатомічних, фізіологічних особливостей та особливостей поведінки, які 

можуть поставити під загрозу здоров’я та благополуччя потомства або матері 

(стаття 5); 2) встановлені вимоги ліцензування такої діяльності, а також 

необхідності мати відповідну професійну підготовку (стаття 8). 

Отже, під час проведення багатосторонніх консультацій у березні 1995 року 

учасники, усвідомивши проблеми реалізації положень конвенції через розвиток у 

племінній діяльності шкідливих для здоров’я і благополуччя тварин екстремальних 

рис, розуміючи, що такі проблеми в першу чергу пов’язані з формулюваннями та 

інтерпретацією породних стандартів, дійшли висновку, що необхідним є перегляд 

цих стандартів, що допоможе в реалізації норм і положень Конвенції, і ухвалили до 

Конвенції Резолюцію щодо розведення домашніх тварин [234]. 

У Резолюції Сторони надали деталізації статті 5 Конвенції з конкретними 

побажаннями для провадження племінної діяльності (чистопородного розведення 

домашніх тварин), а саме:  

1) заохочувати асоціації, які займаються, зокрема, розведенням чистопородних 

котів і собак: переглянути породні стандарти таким чином, щоб їхні положення 

запобігали погіршенню благополуччю домашніх тварин в результаті розведення; 

зазначити в тексті породних стандартів необхідність провадження селекції тварин не 

тільки з огляду на естетичні критерії, але і з врахуванням поведінкових 
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характеристик особин (наприклад, виключаючи з розведення агресивних тварин) та 

здібностей; провести відповідне навчання й інструктаж суддів та заводчиків з тим, 

щоб породні стандарти інтерпретувались таким чином, аби запобігати розвитку у 

тварин екстремальних рис, які можуть завдати шкоди благополуччю тварин; 

підвищити обізнаність громадськості щодо проблем, пов’язаних з деякими 

фізичними і поведінковими характеристиками тварин; 

2) якщо наведені вище заходи будуть недостатніми, то варто розглянути 

можливість впровадження заборони на розведення, а також впровадження поетапної 

відмови від участі у виставках і продажу окремих видів чи порід тварин в разі, якщо 

ці особини матимуть шкідливі ознаки або дефекти для їхнього здоров’я та 

благополуччя. 

Таким чином серед основних вад, яких необхідно позбуватися в 

чистопородному розведенні домашніх тварин, Рада Європа зазначає про 

необхідність:  

- запровадити гранично допустимі розмір та вагу дуже великих і дуже 

маленьких собак з тим, щоб запобігти розвитку дефектів скелета, суглобів, колапсу 

трахеї;  

- встановити допустимі співвідношення між довжиною тіла і висотою у 

коротконогих собак, аби запобігти ушкодженням хребта;  

- не розводити тварин з занадто короткою мордою (персидські коти 

екстремального типу, бульдоги, мопси тощо), аби завадити проблемам дихання, 

закупорці слізних шляхів, а також схильності до труднощів при народженні;  

- максимально унеможливити появу тварин з такими вадами здоров’я, як: 

незакрите тім’ячко у дорослої особини, що може стати причиною пошкодження 

мозку; аномальна позиція кінцівок, що може ускладнювати рухи та стати причиною 

дегенерації суглоба; аномальне положення зубів, що може ускладнити годівлю і 

догляд за новонародженими; аномальний розмір та форма очей і повік, що може 

призвести до запалення й інших хвороб очей; занадто довгі вуха, що може призвести 

до травм; забагато складок шкіри, що може стати причиною розвитку екземи, а 

також запалень очей, якщо таких складок забагато на морді навколо очей; 
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- уникати, а також за можливості позбавитися від таких серйозних недоліків у 

племінній діяльності, як розведення: тварин, які є носіями напівлетальних, а також 

рецесивних генів з дефектами розвитку (наприклад, дефекти хребта або хвоста), 

голих собак та котів (оскільки вони не захищені від сонця і холоду, мають 

схильність до скорочення кількості зубів, є носіями напівлетального гену), 

менкських котів (бо вони схильні до розладу рухів, дефектів хребта, труднощів у 

випорожненні, а також є носіями напівлетального гену), котів-носіїв гену 

«домінуючого білого» (оскільки такі особини схильні до глухоти), собак-носіїв гену 

Мерле (значна схильність до глухоти та захворювань очей). 

Зауваження Ради Європи, виписані у двох вищезгаданих резолюціях, були 

прийняті до уваги асоціаціями, метою яких є розведення і контроль за розведенням 

чистопородних домашніх тварин. Зокрема, Міжнародна кінологічна організація 

(FCI) внесла відповідні правки в стандарти порід собак. І тепер в стандартах, які 

передбачали обов’язкове обрізання вух та/або хвостів, з’явилося положення про те, 

яким має бути природний хвіст та/або вуха собаки, а також зауваження про 

необхідність надавати перевагу здоровому як фізично, так і етологічно представнику 

породи [263].  

Стандарти торгівлі домашніх тварин загалом мають всі ті самі вимоги, що ми 

перераховували, описуючи стандарти утримання та догляду. На додаток до цих 

стандартів особа, що займається торгівлею домашніми тваринами: 

- не може продати домашню тварину особі, якій не виповнилося 16 років без 

чітко висловленої згоди її батьків або інших осіб, які виконують обов’язки батьків 

(стаття 6); такі вимоги необхідні для того, щоб положення статті 4 Конвенції були 

реалізовані; однак низка держав, що приєдналась до Конвенції зробили 

застереження щодо цього пункту, виходячи з норм національного права. В Україні 

відповідно до Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» (стаття 12 

частина третя) для цих цілей встановлений вік у 18 років, однак Україна не зробила 

застережень щодо цього пункту, а отже найближчим часом має внести відповідні 

зміни до Закону; 
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- повинна у відповідний строк (визначається кожною Стороною окремо), 

заявити про це компетентному органові (стаття 8 частина 1); 

- має відповідну кваліфікацію, тобто знання й навички, необхідні для цього 

виду діяльності. Для цього особа повинна мати або відповідну професійну 

підготовку, або достатній досвід роботи з домашніми тваринами (стаття 8 частина 

3). Як визначити «достатній досвід» в Конвенції не сказано, а отже держави-члени 

повинні встановити такі критерії самостійно; 

- має приміщення та обладнання, які використовуються для цієї діяльності, 

відповідають вимогам щодо утримання домашніх тварин (стаття 8 частина 3). 

Стандарти присипляння домашніх тварин, з одного боку, встановлюють 

максимально гуманний спосіб евтаназії домашніх тварин, зокрема і тих, які мають 

власників, а з іншого – є складовою програм регулювання кількості бродячих 

тварин. Оскільки процедура присипляння як домашніх, так і бродячих тварин може 

для них бути дуже болісною і привести до значних страждань, Сторони погодилися 

з тим, що таку процедуру можна провадити виключно під наркозом і тільки 

ветеринаром або особою, яка має відповідні навички, за винятком надзвичайних 

ситуацій, коли необхідно покласти край стражданням тварини, а допомога 

ветеринарного лікаря або іншої компетентної особи не може бути надана швидко, чи 

в будь-яких інших надзвичайних ситуаціях, передбачених національним 

законодавством держави-учасниці.  

Усі присипляння повинні здійснюватися із спричиненням мінімальних 

фізичних і психічних страждань. Вибраний спосіб присипляння, за винятком 

присипляння в надзвичайній ситуації, повинен: або спричинити швидку втрату 

свідомості й смерть, або починатися з глибокого загального знеболювання, за яким 

настає етап, який зрештою обов’язково призведе до смерті. 

Особа, відповідальна за присипляння, повинна переконатись, що тварина 

мертва, перед тим, як її тіло віддати на утилізацію.  

Забороняються такі методи присипляння: утоплення та інші способи 

задушення; використання отруєних речовин або ліків, доза або застосування яких не 
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можуть бути проконтрольовані; використання електричного струму, якщо цьому не 

передує миттєва втрата свідомості (стаття 11). 

Стандарти поводження з бродячими тваринами мають велике значення, як для 

здоров’я та гігієни людей, так і для благополуччя тварин, оскільки методи контроля 

за кількістю бродячих тварин в населених пунктах можуть мати ознаки жорстокого 

поводження, що суперечить меті Конвенції. Проте, розуміючи, що для зменшення 

популяції бродячих тварин, держави будуть використовувати різні методи, зокрема і 

присипляння, автори Конвенції встановили основні стандарти поводження з 

бродячими тваринами, а також контролю за їхньою кількістю гуманними методами. 

Базовими стандартами поводження з бродячими тваринами, вказаними в 

Конвенції, є: відлов, утримання, зменшення кількості, присипляння.  

Стандарти утримання та догляду, як вже зазначалося, є універсальними для всіх 

видів домашніх тварин (включно з дикими, які утримуються як домашні), а також 

власників або відповідальних за них осіб. Єдине, що має бути враховано у випадку 

утримання бродячих тварин – це особливості ліцензування притулку, де тварина 

утримуватиметься після відлову (тобто він повинен мати відповідні дозволи для 

роботи від компетентного органу), і особливих вимог до його персоналу, який має 

бути відповідно професійно підготовлений та мати досвід роботи з тваринами 

(стаття 8). 

Відлов бродячих тварин має проводитись із спричиненням їм мінімальних 

фізичних і психічних страждань (стаття 12 пункт а) підпункт і.).  

Конвенція не запроваджує, з одного боку, чітких імперативних вимог щодо 

самої процедури зменшення кількості бродячих тварин, віддаючи це питання на 

розсуд держави-учасниці. З іншого боку, як зазначено в пояснювальній записці до 

Конвенції, якщо Сторона «вважатиме за доцільне» зменшення кількості бродячих 

тварин, Конвенція накладає зобов’язання робити це максимально “гуманним 

способом” (§ 40) [120, с. 7]. Конвенція не зобов’язує держави-учасниці 

відловлювати, утримувати та присипляти бродячих тварин, якщо навіть це створює 

проблеми (там же § 41), але і не забороняє цього. Головна вимога до подібних 
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заходів – використовувати максимально гуманні методи, елементами якого і є норми 

Конвенції щодо утримання, відлову і присипляння. 

З іншого боку, Конвенція зобов’язує Сторони розглянути такі можливі 

елементи, які б дозволили зменшити кількість бродячих тварин: 

- забезпечення можливості постійної ідентифікації собак і котів за допомогою 

спеціальних методів, під час застосування яких тварині спричиняються незначні 

біль, страждання чи пригнічення або не спричиняються взагалі, наприклад, за 

допомогою татуювання, а також введення реєстру номерів тварин разом з 

прізвищами та адресами їхніх власників;  

- зменшення незапланованого розмноження собак і котів за допомогою 

кастрації цих тварин;  

- заохочення осіб, які знайшли бродячих собак і котів, повідомляти про це 

компетентному органові (стаття 12, пункт а.). 

Стандарти присипляння бродячих тварин жодним чином не відрізняються від 

тих, які застосовуються до домашніх тварин, що мають власника. Якщо інше 

неможливо, то умертвіння тварини повинно провадитися спеціалістом і проходити 

максимально швидко і безболісно відповідно до положень статті 11 Конвенції. 

Винятки з принципів, викладених у цій Конвенції стосовно відлову, утримання 

та присипляння бродячих тварин, можуть бути зроблені лише тоді, коли їх не можна 

уникнути в рамках національних програм боротьби з хворобами (стаття 13). Тут в 

першу чергу мова йде про спалахи таких небезпечних для життя людини хвороб, як 

сказ (§ 44 Пояснювальної записки). 

СКНТ МЕБ присвятив проблемі бродячих тварин Главу 7.7. Кодекс має в собі 

ті самі складові контролю популяції бродячих собак, що і вказана Конвенція, проте 

більш розширено. Зокрема, кодекс на відміну від Конвенції надає чіткіші і 

детальніші інструкції щодо програми по контролю за бродячими собаками, 

починаючи від дефініцій, цілей програм по контролю за популяцією бродячих собак, 

відповідальностей і компетентностей різних органів, контрольних заходів, методів 

евтаназії, закінчуючи оцінкою та моніторингом результатів запровадження 

відповідних програм. Слід зазначити, що термін «бродяча тварина» має отримати 
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більш широке тлумачення відповідно до термінології МЕБ, що дозволить не 

обмежуватись при імплементації норм Конвенції Україною тільки безпритульними 

тваринами, які є лише різновидом бродячих (stray animal) [140]. 

Стандарти утримання диких видів тварин як компаньйонів. Друга частина 

статті 2 зазначає, що «[н]іщо в цій Конвенції не впливає на виконання інших 

документів про захист тварин або про збереження видів диких тварин, які 

знаходяться під загрозою зникнення». Як вказується в пояснювальній записці до 

конвенції, ця частина має на меті два моменти: по-перше, захист, який надається 

тваринам іншими міжнародними інструментами (наприклад, Європейською 

конвенцією про захист тварин під час міжнародних перевезень 1968 року) жодним 

чином не обмежується нормами цієї Конвенції. По-друге, види диких тварини, 

утримання та володіння якими суперечить будь-якому міжнародно-правовому 

документу щодо збереження дикої природи, не можуть утримуватись як домашні в 

державах, які є учасниками наступних конвенцій: Конвенція про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, 

(Вашингтон, 1973), Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі (Берн, 1979), Конвенція про збереження мігруючих 

видів диких тварин (Бонн, 1979) [120, с. 4]. 

Частина третя статті 4 Конвенції говорить про те, що тварина не повинна 

утримуватись як домашня, якщо: не виконуються умови належного утримання та 

догляду за твариною або незважаючи на виконання умов утримання та догляду, 

тварина не може пристосуватися до неволі. Головним чином цей пункт стосується 

тварин диких видів, яких взяли з неволі для утримання в якості домашніх 

улюбленців. Таким чином, якщо така тварина забезпечена усіма необхідними 

умовами утримання і догляду, але так і не змогла адаптуватися у новому 

середовищі, що негативно позначається на її благополуччі, то вона не може 

утримуватись як домашня. Пізніше норми щодо диких тварин, які утримуються як 

домашні були розширені в Резолюції про утримання диких тварин як домашніх, яка 

була ухвалена під час багатосторонніх консультацій щодо Європейської конвенції 

про захист домашніх тварин у березні 1995 року [237]. Учасники цих консультацій 
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дійшли висновку, що погодження загальних критеріїв щодо утримання диких видів 

тварин в якості домашніх сприятиме більш гармонійній імплементації положень 

Конвенції. Таким чином вони домовилися про створення сприятливої системи 

контролю утримання диких видів тварин як домашніх з урахуванням наступних 

критеріїв: 

1) тварина повинна бути забезпечена таким місцем проживання та піклуванням, 

яке відповідало б фізіологічним і поведінковим потребам її виду; зокрема, повинні 

бути виконані наступні умови: а) життєвого простору має бути достатньо для 

конкретних потреб тварини, зокрема, для рухів і фізичного навантаження; б) загін 

має бути відповідно оздоблений необхідним матеріалом для сходження, 

можливостями для риття, відпочинку і схованками, а також місцями для купання, 

плавання або занурення; в) тварині повинні бути забезпечені умови для реалізації 

потрібної їй соціальної поведінки; г) тварина має перебувати у відповідних 

кліматичних умовах; 

2) власник тварини повинен мати відповідні знання, щоб задовольнити 

фізіологічні та поведінкові потреби тварини протягом всього часу її утримання; 

3) необхідні умови повинні бути дотримані, щоб запобігти втечі тварини; 

4) слід взяти до уваги всі можливі аспекти, пов’язані з агресивністю тварини і 

можливим ризиком для безпеки і здоров’я людей. 

Цією Резолюцією учасники Європейської конвенції про захист домашніх 

тварин ще раз підтвердили своє небажання заохочувати утримання диких тварин в 

якості тварин-компаньйонів. Але якщо вже така тварина опинилася у володінні 

людини, то їй має бути забезпечено принаймні мінімальний рівень благополуччя, 

встановлений Конвенцією. 

Інформаційні та освітні кампанії. В Преамбулі Конвенції відзначається, що 

«ставлення до домашніх тварин дуже різниться, іноді через обмежені знання та 

інформованість». Отже, інформаційні та освітні кампанії є запорукою підвищення 

обізнаності та відповідальності громадськості щодо проблем володіння, утримання, 

дресирування, розведення, перевезення тощо домашніх тварин, а також одним із 

інструментів регулювання кількості бродячих тварин. Оскільки часто-густо 
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бродячими стають тварини, що колись мали безвідповідального власника, який 

вирішив позбавитися тварини, викинувши її на вулицю.  

Стаття 14 Конвенції спрямована на забезпечення поінформованості громадян 

щодо її положень. Для цього Сторони зобов’язуються сприяти розвиткові 

інформаційних та освітніх програм з метою підвищення обізнаності й сприяння 

поширенню знань про положення та принципи Конвенції серед організацій та осіб, 

які здійснюють утримання, розведення, дресирування, вирощування домашніх 

тварин і торгівлю ними. У цих програмах увага повинна приділятися, зокрема: 

необхідності здійснення дресирування домашніх тварин для будь-яких комерційних 

цілей чи для змагань особами, які мають відповідні знання й уміння; а також 

необхідності перешкоджати: 

- даруванню домашніх тварин особам молодше 16-ти років без чітко 

висловленої згоди їхніх батьків чи інших осіб, які виконують батьківські обов’язки; 

- даруванню домашніх тварин як призів, нагород чи премій; 

- незапланованому розведенню домашніх тварин;  

- можливим негативним наслідкам для здоров’я і добробуту (well-being) диких 

тварин, придбаним чи представленим як домашні тварини;  

- безвідповідальному придбанню домашніх тварин, що має наслідком 

збільшення кількості небажаних і покинутих тварин. 

Реалізація цих функцій лежить не тільки на державі. І Конвенція прямо державу 

на це не зобов’язує. Як зазначив ЄСПЛ у своєму рішенні у справі Georgel and 

Georgeta Stoicescu v. Romania (§ 61), суспільство розділяє відповідальність за 

ситуацію з бродячими собаками разом із офіційною владою [137], а отже реалізація 

програм щодо освіти і інформування громадян про те, як поводитися з тваринами 

лежить не тільки на державі, але й на громадянському суспільству. Багато 

зоозахисних організацій взяли на себе функції інформування громадськості, зокрема 

і в Україні (наприклад, Молодіжна Ліга захисту тварин, благодійний фонд «Happy 

Paw» («Щаслива лапа»), який багато уваги приділяє зокрема і інформаційним 

кампаніям щодо цієї проблематики, [381; 410] та ін.). Проте, Конвенція зобов’язує 
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держави сприяти реалізації положень статті 14, тобто всяко підтримувати подібні 

громадські ініціативи. 

Стандарти перевезення та ідентифікації в Конвенції згадані побічно. 

Перевезення домашніх тварин не є предметом регулювання цієї Конвенції. 

Ідентифікація та реєстрація домашніх тварин в Конвенції згадується побічно в 

контексті зменшення кількості бродячих тварин (стаття 12 пункт a. підпункт iv.). 

Запровадження ефективної системи ідентифікації домашніх тварин відіграє важливу 

роль у відслідковуванні епідеміологічної ситуації, зокрема щодо загрози зоонозів чи 

зооантропонозів, а також допомагає знаходити власників загублених тварин. Слід 

зазначити, що на національному рівні, а також регіональному (директиви та 

регламенти ЄС щодо обов’язкової ідентифікації тварин-компаньйонів під час 

некомерційного руху територією ЄС [225]) вимоги щодо транспортування та 

ідентифікації домашніх тварин наявні. Однак бажано було би ці вимоги уніфікувати 

і на міжнародно-правовому рівні. 

На сьогодні єдиним міжнародно-правовим інструментом, який регулює 

питання перевезення тварин (всіх видів) є Європейська конвенція про захист тварин 

під час міжнародних перевезень № 65 (від 13 грудня 1968 року), а також 

альтернативна до неї – Європейська конвенція про захист тварин під час 

міжнародних перевезень (переглянута) № 193 (від 6 листопада 2003 року). 

Предметом регулювання цих конвенцій є перевезення комерційних партій тварин. 

Про некомерційне перевезення домашніх тварин в цих документах, хоч і 

згадувалось, але якось побічно. Відсутність універсальної узгодженої конвенції про 

перевезення домашніх тварин частково компенсується правилами та регламентами 

міжнародних організацій (наприклад, СКНТ МЕБ [268], Правила перевезення живих 

тварин ІАТА [175] тощо), а також національних компетентних органів і на рівні 

регіональної правотворчості ЄС [225]. 

МПС транспортування домашніх тварин передбачають наступні основні 

вимоги: до перевезення допускаються лише здорові тварини, про що має бути 

наданий відповідний сертифікат уповноваженим ветеринаром; тварина, враховуючи 

мету транспортування, а також державу походження, повинна мати необхідний 
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пакет документів (паспорт, ветеринарний сертифікат, ветеринарну довідку держави 

походження тощо); а також ідентифікацію (мікрочип (транспондер) або 

татуювання); обов’язковий ветеринарний контроль безпосередньо перед 

подорожжю, який здійснює уповноважена особа відповідної ветеринарної служби, 

яка і надає дозвіл на перевезення тварини, оформлюючи відповідний сертифікат; 

забезпечення відповідних технічних вимог транспортного засобу, на якому 

перевозиться тварина(и); маркування і відповідність технічним вимогам для 

перевезення тварин контейнеру, в якому відбувається транспортування; супровід 

відповідальною особою, яка здійснює нагляд і догляд за твариною(ами) під час всієї 

подорожі; вибір найкоротшого маршруту для перевезення тварин(и); якщо немає 

іншого виходу, гуманне умертвіння тварини, яка зазнала невиліковних травм або 

хвороби вже під час подорожі. Бажано було б доповнити саму Європейську 

конвенцію про захист домашніх тварин № 125 нормами щодо стандартів 

транспортування та ідентифікації домашніх тварин. 

Заключні положення Конвенції (ст.ст.15-23) встановлюють технічну сторону 

реалізації її норм, зокрема питання набрання чинності Конвенцією, проведення 

багатосторонніх консультацій, внесення правок до тексту, приєднання до неї, 

денонсації, територіальне застосування, про застереження, повідомлення. Отже, 

Сторони погодились, що впродовж п’яти років з часу набрання чинності цією 

Конвенцією та кожні п’ять років після цього і на вимогу більшості представників 

Сторін, проводити багатосторонні консультації в Раді Європи для перевірки 

застосування Конвенції та доцільності корегування її чи розширення її положень 

(стаття 15). За весь час щодо Європейської конвенції про захист домашніх тварин 

було проведено лише одні багатосторонні консультації у березні 1995 року, за 

результатами яких було ухвалено три резолюції до Конвенції, які згадувались вище 

(щодо хірургічних операцій, розведення, а також щодо диких тварин, які 

утримуються як домашні).  

Стаття 19 Конвенції передбачає можливість приєднання до неї держав, які не є 

членами РЄ. Проте на сьогодні жодна така держава не приєдналась. 
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Пункт 1 статті 21 передбачає можливість для держави-учасниці скористатися 

одним чи більше застереженням стосовно віку придбання тварини (стаття 6), а 

також щодо хірургічних операцій не в лікувальних цілях, зокрема щодо обрізання 

хвостів (стаття 10 пункт 1, підпункт а). Жодних інших застережень зроблено бути не 

може. Застереження робиться під час підписання або передачі на зберігання 

ратифікаційної грамоти чи документа про прийняття, затвердження чи приєднання. 

Україна ратифікувала Конвенцію без застережень, мотивуючи тим, що норми 

Конвенції не суперечать українському законодавству, таким чином її ратифікація не 

передбачає внесення змін у відповідні національні закони [401]. Хоча у висновку 

Головного науково-експертного управління Верховної Ради України звернули увагу 

«на наявність певних розбіжностей між окремими положеннями цієї Конвенції та 

законодавства України, що регулює суспільні відносини у відповідній сфері», а 

саме, на норми статті 6 та статті 10 пункт 1 підпункт а) [314]. Таким чином, 

відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про міжнародні договори 

України», якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 

договору [343]. 

Для більш ефективного застосування положень Конвенції в Україні слід також 

внести зміни в наявні закони. Вітчизняні юристи неодноразово піднімали тему 

необхідності посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, 

зокрема у світлі ст.299 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» 2006 року [311, с. 15-18]. Однак, з огляду на об’ємність питання 

поводження з домашніми тваринами, а також їхнього місця в сфері життєдіяльності 

людини, доцільно було би ухвалити окремий закон про благополуччя домашніх 

тварин, який би регулював питання утримання, догляду, розведення, продажу, 

перевезення, комерційного використання тощо домашніх тварин, а також питання 

утримання диких тварин як компаньйонів. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ. 

Зміст міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин визначають п’ять 

конвенцій Ради Європи: Європейська конвенція про захист тварин під час 

міжнародних перевезень (а також альтернативна їй Європейська конвенція 2003 

року), Європейська конвенція про захист тварин, що утримуються на фермах 1976 

року, Європейська конвенція про захист тварин, призначених на забій 1979 року, 

Європейська конвенція щодо захисту хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей 1986 року, Європейська конвенція щодо захисту 

домашніх тварин 1987 року. Важливими у визначенні змісту МПСБТ є також 

санітарні кодекси МЕБ. 

Загальними МПСБТ, спільними для всіх видів тварин, є: стандарти утримання 

та догляду, стандарти транспортування, стандарти умертвіння (або забою). 

Міжнародно-правові стандарти благополуччя сільськогосподарських тварин 

містяться у трьох конвенціях Ради Європи, які є нормативними взірцями для 

впровадження в національне законодавство держав-членів Ради Європи. 

Можливість приєднання до цих конвенцій держав, які не є членами РЄ, виводить ці 

стандарти за межі регіонального застосування. Наявність окремого Постійного 

комітету, який є відповідальний за нагляд за дотриманням норм конвенцій, за 

моніторинг наукових досягнень в сфері благополуччя тварин тощо свідчить про 

важливість і актуальність проблеми дотримання належного рівня благополуччя 

сільськогосподарських тварин. 

Питання міжнародних перевезень сільськогосподарських тварин є найбільш 

врегульованим, оскільки вже має дві відповідні конвенції РЄ, проте ці конвенції 

стосуються питань перевезень комерційних партій тварин і жодним чином не 

регулюють питання некомерційних рухів, зокрема, і сільськогосподарських тварин. 

Хоча практика застосування норм конвенцій про міжнародні перевезення тварин 

свідчить про ефективну реалізацію цих норм на рівні національного законодавства 

незалежно від цілі для транспортування тварин. 

Деяка декларативність норм конвенцій дещо урівноважується кількістю 

додаткових документів у вигляді рекомендацій. Проте, необов’язковість таких 
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документів, як soft law, призводить до думки про необхідність перегляду норм 

конвенцій, зокрема Європейської конвенції захист тварин, що утримуються на 

фермах № 87. 

Основним дискусійним питанням є проведення ритуальних забоїв тварин, яке є 

на межі забезпечення благополуччя тварин і свободою релігійних поглядів. 

Конвенція пішла певним шляхом компромісу між цими сферами, що час від часу 

буде мати перспективу для судових розглядів. 

Україна не є учасницею жодної з цих конвенцій, хоча їх елементи можна знайти 

в деяких національних законах (Закони України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21.02.2006, «Про племінне тваринництво» від 21.12.1999 р., «Про 

племінну справу у тваринництві» від 15.12.1993 р., «Про ідентифікацію та 

реєстрацію тварин» від 04.06.2009 р., «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 р. 

та інші). Ратифікація Україною вказаних конвенцій дозволить, з одного боку, 

покращити законодавче регулювання питання благополуччя сільськогосподарських 

тварин, а з іншого – наблизити українське законодавство в сфері благополуччя 

сільськогосподарських тварин до міжнародних і європейських стандартів. 

Тварини використовувались людиною в наукових експериментах споконвіку. 

Питання щодо гуманного використання та забезпечення прийнятного рівня 

благополуччя тварин в наукових експериментах і досі в більшій мірі знаходиться в 

морально-етичній площині. На сьогодні основою у забезпеченні благополуччя 

лабораторних тварин є сформульована у 1959 році концепція або принцип «3Rs». 

Важливо зазначити наступне: 

- держави на міжнародному рівні сформулювали стандарти благополуччя 

лабораторних тварин як нормативи поводження з ними до, під час та після 

використання їх в наукових експериментах; 

- ці стандарти отримали конкретне правове наповнення, а також механізми 

реалізації через імплементацію норм Конвенції в національне законодавство, а 

також моніторинг та обмін інформацією між державами-учасницями; 
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- в процесі реалізації стандартів благополуччя лабораторних тварин держави-

учасниці усвідомлюють наявні проблеми та прогалини, а також зазначають про 

постійний розвиток науки, що обумовлює внесення змін до Конвенції; 

- не дивлячись на те, що Конвенція була відкрита для підписання у 1986 році і 

на сьогодні вона є актуальною, а також затребуваною та необхідною для 

забезпечення благополуччя лабораторних тварин, а також для пошуку розумного 

компромісу між наукою і добробуту живих тварин, яких використовують у наукових 

цілях. 

Україна не є учасницею Конвенції, хоча питання про приєднання її до неї 

вітчизняними зоозахисниками піднімається постійно. Приєднання України до 

Конвенції дозволило б не тільки поліпшити благополуччя лабораторних тварин, але 

й отримати додаткові перспективи в доступі до результатів досліджень та баз даних, 

якими обмінюються між собою держави-учасниці, що мало би позитивний вплив на 

розвиток вітчизняної науки. Також було би доцільним і дуже прогресивним кроком 

ухвалити окремий закон, який би регулював питання поводження з тваринами, які 

використовуються в наукових та інших цілях. 

Європейська конвенція про захист домашніх тварин є міжнародним 

документом, який накладає на держави-учасниці зобов’язання для забезпечення 

мінімального рівня благополуччя як домашніх тварин, які мають власника, диких 

тварин, що утримуються як домашні, так і бродячих тварин. На жаль, до переліку не 

відносяться робочі собаки (наприклад, службові, поводирі, мисливські тощо), це 

питання віддано на розсуд держав-учасниць. Конвенція відкрита для приєднання не 

тільки держав-членів, але й інших держав, що робить її не регіональним, а 

міжнародним інструментом регулювання основних питань, пов’язаних з домашніми 

тваринами. 

Також Конвенцією встановлені мінімальні стандарти благополуччя домашніх 

тварин, зокрема, стандарти утримання та догляду, розведення, торгівлі, 

присипляння, питання щодо бродячих тварин, які стали розширеною версією «П’яти 

свобод». 
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Важливим елементом реалізації положень Конвенції є розробка і впровадження 

інформаційних та освітніх програм, які дозволили б підвищити обізнаність 

населення щодо проблем поводження з тваринами, тобто реалізація програм щодо 

відповідального володіння домашньою твариною (або твариною-компаньйоном). 

Такі програми в довгостроковій перспективі мали б наслідком і зменшення кількості 

бродячих тварин, які часто стають такими через безвідповідальних власників. 

Прогалини конвенції: неврегульоване питання ідентифікації та 

транспортування домашніх тварин. На сьогодні це регулюється в основному 

національним законодавством та положеннями різних міжнародних транспортних 

організацій (наприклад, ІАТА). Хоча враховуючи мобільність домашніх тварин і 

їхніх власників, мають бути опрацьовані відповідні правила з чіткими вимогами 

ідентифікації та транспортування домашніх тварин, можливо, шляхом прийняття 

Резолюції щодо транспортування та ідентифікації домашніх тварин до Європейської 

конвенції про захист домашніх тварин, як це було зроблено щодо питань 

розведення, хірургічних операцій, а також диких тварин, які утримуються як 

домашні. 

Відповідно назріло питання проведення чергових багатосторонніх 

консультацій, які, судячи з відкритих джерел, не проводилися з березня 1995 року, 

що є порушенням статті 15 Конвенції, яка передбачає проведення таких 

консультацій принаймні щоп’ять років, з наданням відповідного звіту про 

виконання і імплементацію положень Конвенцій. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ У ФОРМУВАННІ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН 

 

3.1. Роль міжнародних міжурядових організацій у формуванні і реалізації 

міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин 

Важливу роль у міжнародному співтоваристві відіграють міжнародні 

організації, що поділяються на міжурядові (ММУО) та неурядові (МНУО). 

Найбільш повно врегульовано міжнародно-правовий статус ММУО, членами яких 

виступають держави. Діяльність МНУО регулюється міжнародним правом частково 

(зокрема Європейською конвенцією про визнання правосуб’єктності МНУО від 24 

квітня 1986 р. [172]) [377, с. 41-42]. 

Нормативна концепція благополуччя тварин базується на презумпції того, що 

«для власного благополуччя людина може – а іноді має – використовувати тварин, 

будучи при цьому морально зобов’язаною щоразу пересвідчитись, у розумних 

межах, що здоров’я та благополуччя тварин не піддається невиправданому ризику» 

[26]. Актуалізація питання благополуччя тварин пов’язана, серед іншого, з новими 

науковими даними, які доводять зв’язок між благополуччям тварин та безпекою 

продуктів тваринництва. Відповідно, благополуччя тварин перестало бути лише 

проблемою етики і розглядається в контексті охорони здоров’я, продовольчої 

безпеки та сталого економічного розвитку [291, с. 3]. 

Нормативне закріплення основних вимог до утримання і поводження з 

тваринами, яке забезпечувало б їх благополуччя, як вже зазначалось в попередніх 

розділах роботи, вперше стало предметом міжнародно-правової нормотворчості на 

початку 1960-х рр. в Раді Європи. Результатом роботи групи експертів ad hoc стали 

п’ять конвенцій, що втілили МПС щодо благополуччя тварин: Європейська 

конвенція про захист тварин під час міжнародних перевезень 1968р., Європейська 

конвенція про захист тварин, що утримуються на фермах 1976р., Європейська 

конвенція про захист тварин, призначених на забій 1979 р., Європейська конвенція 

про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших 
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наукових цілей 1986 р. та Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 

р. [360, с. 72-73]. На універсальному рівні питання благополуччя тварин постало з 

ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ). У 2001 р. МЕБ 

включила питання благополуччя тварин у свій третій чотирирічний стратегічний 

план, після чого воно стало предметом міжнародного інституційного нормотворення 

і в рамках інших організацій та форумів (зокрема СОТ, ФАО, МФК) [298]. 

Завдяки діяльності міжнародних міжурядових організацій (ММУО) правові 

стандарти благополуччя тварин передових держав стали нормами міжнародного 

права. Саме Лігою Націй було підготовлено і відкрито для підписання декілька 

конвенцій, що стали першими міжнародно-правовими інструментами і основою для 

подальшого міжнародно-правового закріплення стандартів благополуччя тварин 

[359, c. 68-69].  

В науці міжнародного права участь ММУО в формуванні та реалізації 

стандартів благополуччя тварин аналізуються в роботах В.Буроменського, Дж. 

Вапнек, Я. Робертсон, Дж. МакЕлдовні, Г. Медлі, Б. Бусфілд, Р. Браун, С. Канн [29; 

170; 182; 244; 290; 291; 377] та ін.  

В формуванні і реалізації МПСБТ важливу роль відіграє діяльність таких 

ММУО як МЕБ, ФАО та ВООЗ (зокрема, в аспекті роботи Комісії з «Кодекс 

Аліментаріус»), 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.  

Особливістю міжнародної правотворчості міжнародних організацій є те, що 

акти ММУО належать до комплексу норм soft law, юридична сила яких de facto є не 

меншою, ніж юридична сила конвенційних норм міжнародного права. Причина в 

тому, що норми soft law виникають на підставі вже узгоджених воль держав з 

окремого спеціального питання, а це презюмує готовність та зацікавленість 

суверенів дотримуватись взятих на себе зобов’язань. Крім того, незважаючи на 

неможливість безпосередньо зв’язувати державу, судові інституції своїми 

рішеннями можуть вплинути на оцінку репутації держави за критерієм дотримання 
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міжнародного права, наголосити на підтримці принципу взаємності за 

домовленостями чи навіть шляхом запуску санкційного механізму [255; 3, c. 445-

447].  

ММУО в міжнародній правотворчій діяльності створюють 1) норми 

внутрішнього права міжнародних організацій та 2) норми, спрямовані на 

регулювання відносин усього міжнародного співтовариства – так звані норми 

зовнішнього права ММУО. Основними актами зовнішнього права міжнародних 

організацій виступають: установчі акти ММУО; міжнародні угоди, розроблені під 

егідою ММУО; міжнародні угоди між державами і ММУО; угоди ММУО з урядами 

держав перебування; рішення ММУО, адресовані урядам держав-членів; рішення 

ММУО, адресовані громадянам держав-членів; міжнародні угоди між двома і 

більше ММУО; резолюції ММУО; директиви і регламенти ММУО; рекомендації 

ММУО; тощо [402]. 

Наділяючи міжнародну інституцію нормотворчими повноваженнями, установчі 

документи (статути ММУО) не завжди визначають конкретні типи актів, що можуть 

бути прийняті ММУО, а відтак це лишається на розсуд останньої та закріплюється у 

похідних документах.  

К.Скубішевський вважає, що для того, щоб організація могла схвалювати 

норми права інші, ніж норми внутрішнього права, вона повинна мати для цього явні 

повноваження, що містяться в її статуті або в іншому договорі, укладеному 

державами-членами [256, c. 178]. Генрі Дж. Шермерс та Нілс М. Блоккер 

стверджують, що відповідно до концепції compétence d’attribution повноваження 

міжнародних організацій обмежуються тим, що вимагається для виконання функцій, 

приписаних організаціям їхньою «конституцією» [249, с. 723]. П.Ройтер назвав це 

«функціональною» природою повноважень міжнародних інституцій [242, с. 214-

216]. З середини 1970-х років держави почали наділяти ММУО функціями з 

розробки нормативів для загального і багатократного вжитку – міжнародних 

стандартів в різних галузях [320, с. 198].  

МЕБ. Всесвітня організація охорони здоров’я тварин була створена у 1924 році 

як Міжнародне епізоотичне бюро (далі – МЕБ) за ініціативою Генерального 
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секретаря Ліги Націй у відповідь на небезпеку глобального поширення епізоотій. У 

1928 році у Женеві проходить перша Глобальна конференція МЕБ. У 2003 році МЕБ 

змінює назву на Всесвітню організацію охорони здоров’я тварин, але зберігає 

абревіатуру МЕБ. Учасниками МЕБ є 180 держав, серед яких і Україна, яку на 

Всесвітній асамблеї делегатів представляє Головний державний ветеринарний 

інспектор України [154]. 

Установчим документом організації є Міжнародна угода про створення 

Міжнародного епізоотичного бюро, підписана в Парижі 25 січня 1924 року. 

Всесвітня асамблея делегатів – вищий орган МЕБ, наділена повноваженнями 

ухвалювати міжнародні стандарти охорони здоров’я тварин. Оновлений перелік 

функцій МЕБ міститься у Резолюції № XIV «Нові мандати», ухваленій 

Міжнародним комітетом Організації від 29 травня 2002 року:  

- розробка стандартів та керівництв для забезпечення належного рівня 

благополуччя тварин; 

- надання експертної оцінки з питань благополуччя тварин акціонерним групам 

Організації, включаючи держав-членів, інші міжнародні організації і споживачів; 

- публікація оновлених статистичних даних щодо питання благополуччя 

тварин, а також іншої релевантної інформації (національного законодавства, думок 

міжнародно визнаних експертів в сфері благополуччя тварин, прикладів належної 

практики щодо благополуччя тварин) та інші [188].  

МЕБ постійно співпрацює із 45 міжурядовими та неурядовими організаціями, 

серед яких: Міжнародна регіональна організація з охорони здоров’я тварин 

(OIRSA), Всесвітня ветеринарна асоціація (WVA), Міжнародна федерація з охорони 

здоров’я тварин (IFAN), CABInternational, Європейська економічна комісія великого 

рогатого скоту, м’ясних та рибних ресурсів (CEBEVIRHA), Міжнародна молочна 

федерація (IDF), Міжнародна асоціація із біологічних препаратів (IABS), 

Міжнародний науково-дослідницький інститут тваринництва, Міжнародний 

секретаріат м’яса (IMS), Міжнародна федерація виробників сільськогосподарської 

продукції (IFAP), Всесвітнє товариство захисту тварин (раніше – WSPA, тепер – 

WAP), Міжнародна Рада з використання тварин у наукових цілях (ICLAS), 
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Міжнародна рада із птахівництва (IPC), Міжнародна Федерація із охорони здоров’я 

тварин (IFAH), Міжнародна Рада з полювання і охорони тваринного світу (CIC), 

Всесвітня ветеринарна асоціація дрібних тварин (WSAVA), Міжнародний союз 

охорони природи і природних ресурсів, Співдружність ветеринарної асоціації 

(CVA). 

В рамках МЕБ діють комісії, що займаються розробкою стандартів в сфері 

благополуччя тварин:  

- Комісія з розробки стандартів здоров’я наземних тварин (створена у 1960 році 

з метою гарантування того, що рекомендації СКНТ відображають чинну наукову 

інформацію із захисту міжнародної торгівлі і методів нагляду за захворюваннями 

тварин та зоонозу, тобто захворювань, що передаються від тварин до людей). 

Займається розробкою нових статей для СКНТ та співпрацює із Комісією із 

біологічних стандартів та Науковою комісією із захворювань тварин; 

- Наукова комісія із захворювань тварин (створена у 1946 році задля визначення 

найбільш раціональних стратегій та заходів із запобігання та контролю 

захворювань. Крім того досліджує подання держав-членів стосовно стану здоров’я 

тварин); 

- Комісія із біологічних стандартів (створена у 1949 році задля встановлення чи 

схвалення методів діагностики захворювань ссавців, птахів і бджіл та надання 

рекомендацій стосовно найбільш ефективних біологічних продуктів, зокрема 

вакцин. Крім того займається переглядом Посібника із діагностичних тестів та 

вакцин для наземних тварин – визнаного Угодою про санітарні та фітосанітарні 

заходи як тексту міжнародних стандартів [180]);  

- Комісія із розробки стандартів здоров’я водних тварин (систематизує 

інформацію щодо захворювань амфібій, ракоподібних, молюсків та щодо методів 

контролю за цими захворюваннями. Комісія видає СКВТ та Посібник із 

діагностичних тестів для водних тварин). 

Окрім Комісій участь у розробці стандартів беруть 3 робочі групи МЕБ:  

- Робоча група із захворювань диких тварин (створена у 1994 році задля 

інформування та консультацій МЕБ щодо усіх проблем зі здоров’ям диких тварин; 
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готує рекомендації та переглядає численні наукові публікації із нагляду та контролю 

за найбільш розповсюдженими захворюваннями диких тварин); 

- Робоча група із благополуччя тварин (створена у 2002 році для цілей 

координування діяльності МЕБ у сфері благополуччя тварин та роз’яснення 

ініціатив МЕБ у даному напрямку); 

- Робоча група із безпеки харчової продукції (створена у 2002 році з метою 

координування діяльності МЕБ у сфері безпеки харчової продукції тварин) [29]. 

Публікація у 2005 році стандартів МЕБ щодо ветеринарного обслуговування, 

транспортування, забою домашньої худоби стала початком становлення 

універсальних МПСБТ [170, c. 727].  

Питання благополуччя тварин було успішно інкорпоровано у вже згадані в 

роботі Санітарний кодекс наземних тварин та Санітарний кодекс водних тварин.  

СКНТ (перша редакція побачила світ у 1968 році), розроблений експертами 

Комісії із розробки стандартів здоров’я наземних тварин, встановлює стандарти для 

поліпшення здоров’я і благополуччя тварин і ветеринарного обслуговування по 

всьому світі, зокрема і за допомогою стандартів щодо безпечної міжнародної 

торгівлі різними видами наземних тварин і продуктів їх переробки [261]. СКВТ 

(перша редакція відбулася у 1995 році), розроблений експертами Комісії із розробки 

стандартів здоров’я водних тварин, встановлює стандарти для поліпшення здоров’я 

водних тварин і благополуччя риб промислового призначення, а також для 

безпечної міжнародної торгівлі водними видами тварин (земноводні, ракоподібні, 

риби і молюски) і продуктів їх переробки [260]. Медико-санітарні заходи Наземного 

та Водного кодексів призначені для використання ветеринарними службами держав 

імпорту і експорту для забезпечення раннього виявлення, звітності і контролю 

агентів, які є патогенними для тварин або людей, а також для запобігання їх 

передачі через міжнародну торгівлю тваринами та продуктами тваринного 

походження, уникаючи при цьому необґрунтованих санітарних бар’єрів в торгівлі. 

Імплементація стандартів МЕБ державами-членами здійснюється за участі 

національних ветеринарних служб. МЕБ впроваджує галузеві тренінги, глобальні 

конференції з благополуччя тварин та розвитку національних стратегій. Україна 
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бере активну участь у Регіональній платформи з благополуччя тварин для Європи, 

що здійснюється відповідно до Концепції, ухваленій на 81 Генеральній сесії МЕБ у 

Парижі у травні 2013 року, та спрямована на допомогу 53 державам Європейського 

регіону в імплементації стандартів. Серед інших завдань Платформи – заохочення 

до участі у процесах розробки стандартів МЕБ [190].  

Після Глобальних конференцій у Парижі (2004), Каїрі (2008) та Куала Лумпур 

(2012) у 2016 році запланована чергова Глобальна конференція МЕБ у Сантьяго, 

Чилі. 

Ф. Форже, експерт Міністерства сільського господарства Канади вважає, що 

офіційні стандарти МЕБ, закладені у СКНТ, Посібнику діагностичних тестів та 

вакцин для наземних тварин, СКВТ і Посібнику діагностичних тестів для водних 

тварин, є рекомендаційними стандартами охорони здоров’я для міжнародної 

торгівлі тваринами та продуктами тваринного походження. Важливість стандартів у 

тому, що вони є результатом міжнародного консенсусу і формують складову 

«живого права», оскільки регулярно оновлюються. Міжнародні стандарти МЕБ не 

мають обов’язкової юридичної сили і МЕБ не володіє інструментами, необхідними 

для забезпечення їх дотримання. Єдиним органом, здатним на це, лишається СОТ, 

яка посилається на Кодекси МЕБ у своїх рішеннях [128].  

Т. Гранден у роботі «Сприяння благополуччю тварин: практичний підхід» 

(2010 р.) зазначив: «Стандарти МЕБ виступають найбільш базовими стандартами, 

яких має дотримуватись кожен у розвинутій державі та державі, що розвивається. З 

метою досягнення вищого рівня благополуччя тварин потрібні додаткові стандарти. 

Саме тому багато держав впроваджує додаткові стандарти». Стандарти МЕБ стали 

основою національних стратегій забезпечення благополуччя тварин. De facto 

стандарти мають юридичну силу та істотне значення для систем національного 

права [142, c. 9].  

Позитивна оцінка стандартам, закладеним у Кодексах МЕБ, щоразу надається у 

п’ятирічних стратегіях ЄС зі здоров’я тварин. Кодекси МЕБ визнаються зразками у 

розробці нових регламентів ЄС у цій сфері. Висловлюється необхідність 

наближення стандартів ЄС до стандартів МЕБ [125].  



134 

В оцінці державами юридичної сили стандартів МЕБ показовими є матеріали 

спору DS477 «США – Заходи, що впливають на імпорт тварин, м’яса та інших 

продуктів тваринного походження з Аргентини» від 25 лютого 2014 року. І 

Аргентина, і США підтвердили активне використання стандартів МЕБ. 

Американська правова система інкорпорувала значну частину стандартів, 

керівництв та рекомендацій МЕБ; в основному розбіжності проявляються в різних 

підходах до процедури оцінки ризиків [285]. При розгляді справи Орган з вирішення 

спорів СОТ консультувався з МЕБ з питань дії та тлумачення СКНТ. Відповідно до 

рішення Органу вжиті США заходи є несумісними із ст. 3.1 Угоди про санітарні та 

фітосанітарні заходи (гармонізація), оскільки вони не ґрунтуються на положеннях 

стандартів СКНТ, що є належним міжнародним стандартом [286].  

Відтак, можемо констатувати, що закріплені в кодексах стандарти МЕБ, стали 

відтворенням звичаєвої норми загального (універсального) міжнародного права 

щодо забезпечення благополуччя тварин на мінімальному (базовому) рівні, 

передбаченому нормами стандартів МЕБ. Держави і уповноважені міжнародні 

інституції (СОТ) розглядають стандарти МЕБ в якості МПСБТ і вимагають від 

держав їх дотримання в своїй правозастосовчій практиці.  

ФАО у співпраці з ВООЗ. Охорона здоров’я тварин є однією із основних 

функцій ФАО. У Правилі XXXII Статуту ФАО, присвяченому Комітету із 

сільського господарства, закріплюється функція Комітету: «Комітет консультує 

Раду відносно загальної середньострокової та більш довготривалої програми роботи 

Організації, що стосується питань сільського господарства та тваринництва..» [426]. 

Загальна статутна формула знаходить уточнене формулювання в діяльності 

комітетів і департаментів ФАО.  

Організацією приділяється увага таким проблемам здоров’я тварин, як: 

зоонози; транскордонні захворювання; хвороби, що переносяться комахами; 

виробничі хвороби та хвороби гігієни, ветеринарна охорона здоров’я; безпека 

харчових продуктів; зміцнення ветеринарних систем; резистентність до 

протимікробних препаратів.  
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ФАО реалізує програми охорони здоров’я тварин, пов’язані із запровадженням 

передової практики попередження найбільш небезпечних захворювань та у контролі 

за розповсюдженням захворювань, що загрожують тваринництву, публічному 

здоров’ю та торгівлі. Програми ФАО реалізуються через міжнародні та регіональні 

мережі, проекти в сфері охорони здоров’я тварин, а також через розповсюдження 

практичної інформації.  

Основним підрозділом ФАО, зайнятим питанням охорони здоров’я та 

благополуччя тварин, є Відділ тваринництва і охорони здоров’я тварин. Він бере 

участь в операціях з екстреного реагування, необхідність в яких зумовлюється або 

тяжкими захворюваннями тварин, що можуть швидко розповсюджуватись на 

великій території (транскордонні хвороби тварин), або природними чи 

антропогенними катастрофами, такими як: землетруси, потопи, громадянські війни і 

т.д.  

Фактично, Відділ тваринництва і охорони здоров’я тварин є джерелом 

технічних експертних знань ФАО, необхідних для оперативного і ефективного 

регулювання надзвичайних ситуацій, викликаних транскордонними хворобами. В 

основі попередження хвороб лежить збір, обробка і аналіз інформації про хворобу і 

спостереження за нею, що спільно реалізуються з МЕБ. Це належить до функцій 

Центру управління кризовими ситуаціями – Здоров’я тварин.  

Технічним регулюванням компоненту екстреного реагування, пов’язаного із 

домашньою худобою, займається Підвідділ тваринницьких виробничих систем, що 

сприяє розробці Керівних вказівок, що стосуються дій під час надзвичайних 

ситуацій в сфері тваринництва.  

Дані Керівні вказівки є рекомендаційними і спрямовані на створення структури 

для фермерів, промисловості і урядів, в рамках якої можна розробляти стандарти і 

кодекси практики, що враховують їх конкретні соціальні, екологічні та економічні 

умови [334]. 

Діяльність ФАО з забезпечення здоров’я та благополуччя тварин реалізується 

через наступні програми та мережі: 
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- Система попередження надзвичайних ситуацій здоров’я тварин – дозволяє 

розробити стратегію моніторингу та раннього попередження захворювань у тварин, 

а в кінцевому рахунку – запобігання таким захворюванням.  

- Рамкова програма ФАО з управління кризовими ситуаціями у продовольчому 

ланцюжку – дозволяє забезпечити ефективний, міждисциплінарний та послідовний 

підхід до боротьби із загрозами, що відображаються на продовольчому ланцюжку, 

шляхом комплексного вжиття заходів із запобігання, раннього попередження, 

забезпечення готовності до реагування.  

- Центр управління кризовими ситуаціями в сфері охорони здоров’я тварин є 

підрозділом швидкого реагування ФАО, що у співпраці із урядами запобігає чи 

обмежує розповсюдження небезпечних хвороб у тварин [393].  

- Європейська Комісія із боротьби з ящуром – створена 12 червня 1954 року з 

метою координації європейських держав у боротьбі із захворюванням. Основні 

принципи боротьби із ящуром закріплені у Плані поетапної боротьби з ящуром у 

всьому світі. Крім того Європейською Комісією був заснований Фонд для 

прикладних досліджень, метою якого є підтримка невеликих проектів в областях, 

що мають особливу практичну важливість для держав-членів. Комісія тісно 

співпрацює із Генеральним директоратом із охорони здоров’я та захисту прав 

споживачів Європейської комісії, з ФАО і МЕБ в рамках Глобального механізму 

поетапного контролю за транскордонними хворобами тварин для здійснення 

координованої підтримки державам, що поставили перед собою завдання 

прогресивного контролю за ящуром. Комісія випускає Місячний звіт про 

пересування ящура по Земній кулі [331].  

Крім того, ФАО співпрацює із Міжнародним агентством із атомної енергії. 

Зокрема, у 1964 році вони заснували спільну програму щодо надання допомоги 

державам-членам у застосуванні ядерних методів в цілях розвитку харчової 

промисловості і сільського господарства. У зв’язку з цим був створений Об’єднаний 

відділ ФАО з використання атомної енергії в цілях розвитку харчової промисловості 

і сільського господарства шляхом застосування ізотопів і випромінювань. Угода 

щодо співробітництва між організаціями є унікальним прикладом співробітництва 
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організацій в межах системи ООН. Об’єднаний відділ має шість секцій, серед яких 

секція тваринництва і ветеринарії. Діяльність зосереджується на координації і 

підтримці досліджень, технічній допомозі та розповсюдженні інформації [428, с. 26] 

з метою контролю та запобігання захворюванням тварин у державах, що 

розвиваються, через вдосконалені технології діагностики, нагляду і контролю 

шляхом застосування ізотопів, радіації, імунологічного обстеження та молекулярних 

методів [160].  

У листопаді 1961 року на одинадцятій сесії конференції ФАО була ухвалена 

резолюція про заснування Комісії з Кодексу Аліментаріус. У 1962 році на спільній 

конференції ФАО/ВООЗ зі стандартів на продукти харчування були встановлені 

рамки співробітництва між зазначеними інституціями. У 1963 році Комісія з 

Кодексу Аліментаріус стала органом, відповідальним за реалізацію Спільної 

програми ФАО/ВООЗ зі стандартів на продукти харчування.  

У 1995 році стандарти, керівні положення і практичні керівництва, розроблені в 

рамках Кодексу, стали джерелом матеріалів з безпеки харчових продуктів для Угоди 

СОТ про санітарні і фітосанітарні заходи.  

У 2003 році на 25-й сесії Комісії з Кодексу Аліментаріус держави-члени і 

зацікавлені суб’єкти погодились стосовно «підвищення ефективності і 

результативності розробки стандартів Кодексу, при цьому зберігаючи в процесі їх 

розробки транспарентність, всеохоплюваність і процедурну послідовність», а також 

щодо «розширення участі держав, що розвиваються, та держав з перехідною 

економікою в роботі Комісії з Кодексу Аліментаріус на всіх етапах розробки 

стандартів», «підвищення рівня корисності стандартів Кодексу для держав-членів в 

плані відповідності їх потребам та умовам сучасності». Документи, що видаються 

Комісією, включають в себе положення рекомендаційного характеру у вигляді 

технічних норм і правил, методичних вказівок та ін., та розробляються з 

урахуванням даних наукових досліджень, що надаються експертними органами 

ФАО/ВООЗ, та зі сприянням незалежних міжнародних організацій з оцінки ризиків 

[433].  
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Участь в роботі Комісії з Кодексу Аліментаріус беруть 188 членів Кодексу (187 

держав та ЄС) та 234 учасника – 54 міжнародних міжурядових організацій, 164 

неурядових організацій та 16 установ системи ООН [430].  

Питання благополуччя тварин, закріплені в Кодексі, стали предметом 

обговорень Комітету з харчової гігієни, який за період із 1969 року прийняв 24 

стандарти. Серед них на особливу увагу заслуговують:  

- Загальні принципи харчової гігієни (CAC-RCP 1-1969, переглянуті у 2003 

році). Серед цілей документу є «контроль за забруднюючими речовинами, 

паразитами та захворюваннями у рослин і тварин у тій мірі, що вимагається 

безпекою харчової продукції» [134, c. 5]. 

- Керівництво із застосування загальних принципів з харчової гігієни до 

контролю лістерії моноцитогенес у продуктах готових до споживання (CAC/GL 61-

2007, переглянуте у 2009 році). Зокрема, у розділі 3 зазначено: «Для цих продуктів 

харчування здоров’я тварин та загальне застосування належної 

сільськогосподарської практики, в тому числі тваринництва, мають бути достатньо 

високими для того, щоб мінімізувати розповсюдження лістерії моноцитогенес на 

етапі виробництва первинної продукції» [145, с. 7]. 

- Принципи і керівництва, що стосуються проведення оцінки мікробіологічного 

ризику (CAC/GL 63-2007, внесені зміни у 2008 році). У Розділі, що стосується 

моніторингу за охороною здоров’я, зазначена необхідність «нагляду за клінічними 

захворюваннями у людей, а також у рослин та тварин, що можуть впливати на 

людей» [199, с. 7]. 

- Принципи, що стосуються контролю за поширенням кампілобактеріозу та 

сальмонели у курячому м’ясі (CAC/GL 78-2011) [144]. 

- Рекомендовані міжнародні норми і правила гігієнічної обробки жаб’ячих 

лапок (CAC-RCP 30-1983). У пункті 3.3.1 «Захист від забруднення відходами» 

йдеться про захист жаб від забруднення продуктами життєдіяльності людини і 

тварин, побутових, промислових і сільськогосподарських відходів [409, с. 2].  

Спеціальна міжурядова робоча група з годування тварин у 2004 році прийняла 

Кодекс практики з належної годівлі тварин (CAC/RCP 54-2004, переглянутий у 2008 
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році). Метою Кодексу є сприяння безпеці харчових продуктів, призначених для 

людського споживання, за рахунок належної годівлі тварин на фермових 

господарствах і належних практик виробництва кормів та їх інгредієнтів для тварин. 

В контексті благополуччя тварин документ охоплює питання продовольчої безпеки 

[48, c. 1].  

Ключовим завданням стандартів Кодексу Аліментаріус є відвернення загрози 

здоров’ю людей у зв’язку зі споживанням харчової продукції, а у якості інструменту 

його досягнення визначають забезпечення здоров’я рослин і благополуччя тварин.  

Стандарти Кодексу носять рекомендаційний характер та передбачають 

добровільне застосування, хоча слугують основою для формування національної 

законодавчої політики [389]. Процедура підготовки стандартів складається із восьми 

етапів (може застосовуватися прискорена 5-ступенева процедура): 

Пропозиція про проект розглядається Виконавчим комітетом – 1 етап; 

Готується проект тексту стандартів - 2 етап; 

Текст проекту розсилається державам-членам та усім зацікавленим сторонам 

для коментарів – 3 етап; 

Проект і коментарі розглядаються на рівні відповідних комітетів, а при 

необхідності готується новий проект – 4 етап; 

Комісія аналізує досягнуті попередні результати і погоджується з тим, що 

представлений проект повинен бути переданий на остаточне опрацювання і потім 

внесений на затвердження. Проект затверджується зацікавленими комітетами з 

загальних питань, щоб забезпечити його відповідність загальним стандартам 

Кодексу Аліментаріус – 5 етап; 

Затверджений проект знову надсилається на розгляд урядів та зацікавлених 

сторін для отримання їх коментарів та остаточно затверджується відповідним 

комітетом – 6 етап;  

Проект вноситься до Комісії для прийняття як стандарт – 7 етап; 

Після завершального раунду коментарів Комісія приймає проект як офіційний 

текст Кодексу Аліментаріус. Після цього стандарт публікується Секретаріатом 

Комісії з Кодексу Аліментаріус – 8 етап [335].  



140 

Значення стандартів «Кодексу Аліментаріус» підтверджується посиланнями на 

них у низці міжнародно-правових актів. Зокрема у Статті 3.4 Угоди про 

застосування санітарних та фітосанітарних заходів підкреслено, що «у межах своїх 

можливостей члени СОТ повинні брати найповнішу участь у роботі відповідних 

міжнародних організацій та їх філій, зокрема Комісії з Кодексу Аліментаріус, МЕБ, 

а також міжнародних та регіональних організацій, що діють у рамках Міжнародної 

конвенції із захисту рослин, сприяти в рамках цих організацій розвитку та 

періодичному перегляду стандартів, інструкцій та рекомендацій зі всіх аспектів 

санітарних та фітосанітарних заходів». У Статті 12.3, зазначено, що слідування 

положенням стандартів Комісії дозволить «забезпечити себе [Комітет із санітарних і 

фітосанітарних заходів] найкращими науковими та технічними консультаціями... й 

уникнути невиправданого дублювання роботи [Комісії і Комітету]» [424]. Більш 

того, якщо члени СОТ хотіли б застосовувати більш суворі заходи, аніж ті, що 

запропоновані Кодексом, то їм необхідно обґрунтувати такі заходи із наукової точки 

зору [389].  

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 169 була 

створена Національна комісія України із зводу харчових продуктів Кодекс 

Аліментаріус. Відповідно до п.1 Постанови Національна комісія діяла на 

громадських засадах та складалась із представників Міністерства агропромислового 

комплексу, Міністерства охорони здоров’я та Державного комітету по 

стандартизації, метрології та сертифікації [396]. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 1999 року № 616 було затверджене Положення про 

Національну комісію із зводу харчових продуктів Кодекс Аліментаріус та її 

персонального складу, де були зазначені функції та повноваження Національної 

комісії (пункти 3-4) [397].  

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року № 903 

Національна комісія України із зводу харчових продуктів Кодекс Аліментаріус була 

перейменована у Національну комісію з Кодексу Аліментаріус, а також було 

затверджене Положення про Національну комісію з Кодексу Аліментаріус [398].  



141 

У зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 

2015 року № 692 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких актів Кабінету Міністрів України» та втратою чинності Постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 липня 2006 року № 903 Національна комісія з Кодексу 

Аліментаріус перестала діяти. Натомість, відповідно до п.1 Змін, позиція «Голова 

Національної комісії з Кодексу Аліментаріус, секретар Ради» була замінена на 

позицію «Директор державного підприємства «Науковий центр превентивної 

токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя 

Міністерства охорони здоров’я України, секретар Ради» [400].  

Відповідно до Положення про Національну комісію з Кодексу Аліментаріус, та 

інформації, розміщеної на вже закритому сайті Комісії, остання була 

консультативно-дорадчим органом, не здійснювала владні управлінські функції та її 

рішення не були обов’язковими до виконання. Національна комісія за час своєї 

діяльності не фінансувалась з державного та місцевого бюджетів. Всі члени 

Національної комісії брали участь у її роботі на громадських засадах [387].  

Національна комісія з Кодексу Аліментаріус розглянула 24 документи, 

більшість з яких так і залишились на стадіях проектів. Зокрема, в сфері 

благополуччя тварин заслуговує на увагу Проект наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про затвердження переліку максимально 

допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин». 

Так, у проекті було виділено 9 груп забруднювачів, що можуть міститись у кормах 

та кормовій сировині для тварин [405].  

В контексті визнання Україною юридичної сили документів, прийнятих 

Комісією з «Кодексу Аліментаріус», це питання пов’язане із участю в Угоді про 

застосування санітарних та фітосанітарних заходів. Зокрема, питання оцінки ризиків 

має визначатись на основі принципів та керівництв Кодексу Аліментаріус [283, c. 

54]. Юридичну силу документів Кодексу визнає і ЄС. Це підтверджується у Рішенні 

Ради ЄС 2003/822/ЕС від 17 лютого 2003 року щодо приєднання Європейського 

співтовариства до Комісії з Кодексу Аліментаріус. Відповідно до тексту коментарів 

до Рішення, «починаючи від 1994 року та набуття чинності Угодою СОТ про 
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застосування санітарних та фітосанітарних заходів та Угодою СОТ про технічні 

бар’єри в торгівлі, юридична значимість стандартів Кодексу Аліментаріус 

підвищилась. Так, обидві Угоди містять посилання на стандарти, визнаючи, що 

останні використовуються у якості базису для оцінки національних заходів та 

національного регулювання» [83]. Хоча, відповідно до статті 1 Статуту Комісії з 

«Кодексу Аліментаріус», стандарти не несуть обов’язкового характеру, а 

використовуються у якості пропозицій [49, c. 4].  

В проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо безпечності харчових продуктів», який було підготовлено на 

виконання доручення Прем’єр-міністра України від 3 жовтня 2014 року № 

35018/1/1-14 та доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 січня 

2015 року № 35018/4/1-14, була здійснена спроба імплементувати практично усі 

стандарти «Кодексу Аліментаріус» [404; 66].  

Важливо також відзначити, що відповідно до параграфу 2327 Звіту Робочої 

групи щодо приєднання України до СОТ, Україна «погоджувалась максимально 

прийняти рекомендації Комісії з «Кодексу Аліментаріус». Але Постановою від 8 

вересня 2015 року Кабінет Міністрів України відмовився від рекомендацій 

приймати правила відповідно до стандартів Кодексу, відтак відмінивши своє 

попереднє рішення, спрямоване на гармонізацію норм українського законодавства із 

нормами Кодексу [397, c. 5]. В національному законодавстві України чітко немає 

посилань на стандарти Кодексу, хоча поняття «міжнародні стандарти» широко 

розповсюджене у нормативно-правових актах України [122, c. 3].  

СОТ. Створена в 1995 році, замінила собою Генеральну угоду по тарифам і 

торгівлі (ГАТТ) і стала єдиним міжнародним органом, який встановлює глобальні 

правила торгівлі між державами. СОТ не є спеціалізованою установою ООН, але у 

неї існують механізми і практика співпраці з нею. 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. В основі цієї діяльності лежать 60 угод СОТ – 
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основні правові норми політики міжнародної комерції і торгівлі. Принципи, на яких 

засновані ці угоди, включають відсутність дискримінації (режим найбільшого 

сприяння і положення про національний режим), вільніші умови торгівлі, 

заохочення конкуренції і додаткові положення для найменш розвинених держав. 

Однією з цілей СОТ є боротьба з протекціонізмом [317]. 

Довгий час різні зоозахисні організації звинувачували СОТ в тому, що вона не 

звертала уваги на питання благополуччя тварин [7, с. 12-13]. Організація не змогла 

встояти перед натиском останніх років щодо забезпечення гуманного поводження з 

сільськогосподарськими тваринами. І зараз на офіційному сайті організації можна 

прочитати таке: «Угоди СОТ дозволяють своїм членам вживати заходів щодо 

захисту не тільки навколишнього середовища, а й здоров’я населення, здоров’я 

тварин і рослин» [296]. Тварини так чи інакше неодноразово ставали предметом 

спорів між державами-членами СОТ (наприклад, останні справи, що розглядалися, 

Сполучені Штати – Заходи, що впливають на ввезення тварин, м’яса та інших 

продуктів тваринного походження з Аргентини [286], Сполучені Штати – Заходи з 

ввезення, маркетингу та продажу тунців і продукції з тунця [15], Російська 

Федерація – Заходи щодо ввезення живих свиней, свинини і інших видів продукції зі 

свиней з ЄС [246] тощо). Однак ключовою справою, яка має безпосереднє 

відношення до питання відстоювання благополуччя тварин є справа «Європейські 

Співтовариства – Заходи, які забороняють ввезення і торгівлю продуктами з 

тюленів» [108].  

У 2009 році Європейський парламент і Рада прийняли Регламент (EC) 

1007/2009 [224], що забороняє торгівлю продуктами з тюленів в Європейському 

Союзі. Заборона поширювалася на продукцію з тюленів, вироблену в ЄС, і 

імпортованих продуктів з тюленів. Комісія прийняла доповнення до вказаного 

регламенту, ухваливши Регламент (EU) 737/2010 [63]. Обидва акти почали діяти з 20 

серпня 2010 року. Введення такої заборони, як зазначається в Регламенті (ЕС) 

1007/2009, було обумовлено вимогами захисту і благополуччя тюленів, зокрема 

визнаючи їх «істотами, що відчувають», як це зазначено в Лісабонському договорі, а 

також вказано, що вони здатні переживати біль, пригнічення, страх і інші форми 
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страждання. Цікаво, що первинна пропозиція Комісії ЄС про регулювання торгівлі 

продукцією з тюленів передбачала тільки заборону на продукцію, отриману в 

результаті забою тюленів жорстоким способом. Однією з цілей передбачуваного 

диференційованого підходу було рішення задачі відповідності запроваджуваних 

заходів правилам СОТ. Однак, коли це питання обговорювалося в Європарламенті, 

було буквально сказано, що «в даній дискусії ми стоїмо не перед юридичною, але 

політичною дилемою, щодо якої Парламенту слід дати політичну відповідь» [416, с. 

46]. 

Ці акти ЄС викликали протести з боку Канади та Норвегії, які, як одні з 

основних світових виробників продукції з тюленів, звернулись до СОТ щодо 

правомірності введення такої заборони з боку ЄС, оскільки, на їхню думку, це 

порушувало принцип недискримінації та вводило невиправдані обмеження на 

торгівлю між державами-членами СОТ. ЄС, виправдовуючи введення такої 

заборони, inter alia, посилався на статтю ХХ (пункти a та b) Генеральної угоди з 

тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) в редакції 1994 року [319], в якій зокрема 

передбачено, що «ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися таким чином, щоб 

перешкоджати введенню або застосуванню будь-якою стороною заходів: (a) 

необхідних для захисту суспільної моралі; (b) необхідних для захисту життя чи 

здоров’я людей, тварин та рослин; …».  

22 травня 2014 року Апеляційний орган поставив крапку у цьому спорі, 

визнавши, серед іншого, що встановлений ЄС режим щодо заборони імпорту та 

продажу продуктів з тюленів стосується захисту суспільної моралі. Однак 

Апеляційний орган не підтримав ЄС, скасувавши зокрема рішення Групи експертів 

(перша інстанція розгляду суперечок між членами СОТ) щодо вступної частини 

статті ХХ ГАТТ, а також щодо оцінки вказаних регламентів ЄС, як «технічних» у 

розумінні статті 2.2. Угоди про технічні бар’єри у торгівлі [425]. Також 

Апеляційний орган не знайшов підтвердження зв’язку заборони імпорту та торгівлі 

продуктами з тюленів і статтею ХХ(b) ГАТТ [108, с. 191-194].  

ЄС врахував зауваження Апеляційного органу і вніс у своє законодавство 

відповідні зміні. Зокрема були внесені зміни до Регламенту (ЄС) 1007/2009, якими 
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скасовувався Регламент (EU) 737/2010, Єврокомісія прийняла новий Регламент (ЄС) 

2015/1850 [62]. Зміни вступили в силу з 18 жовтня 2015 року. 

Експерти розділилися в оцінці такого рішення Апеляційного органу у цій 

суперечці між членами СОТ. З одного боку, деякі дослідники вказують, що 

зважаючи на неможливість встановлення загального для всіх членів СОТ стандарту 

суспільної моралі, допустимість введення обмежень торгівлі з міркувань суспільної 

моралі ознаменує початок заходу системи багатостороннього регулювання 

міжнародної торгівлі, заснованої на пріоритеті підходів до заходів регулювання, 

який погоджується усіма членами СОТ. Це може надати їм право нав’язування 

власних морально-етичних уявлень з нескінченної кількості питань, стане тріумфом 

різноманіття заходів регулювання над їх одноманітністю, перемогою плюралізму 

над конституціоналізмом, який послідовно вибудовувався в рамках 

багатосторонньої торговельної системи [416, с. 50]. 

Світова організація торгівлі часто розглядається як одна з найбільш ефективних 

міжнародних організацій у встановленні юридичних правил, зокрема з огляду на її 

успішний і шанований режим врегулювання суперечок, конкретні правові норми, які 

в повній мірі артикульовані в договірних зобов’язаннях, а також досить високий 

ступінь дотримання цих правил державами-членами. І все ж легітимність СОТ 

ґрунтується на її здатності бути вірною своїй інституційній ролі, тієї, яка 

орієнтована на лібералізацію торгівлі, недискримінацію та боротьбу з 

протекціонізмом. Свою інституційну роль СОТ найкраще виконує, якщо вона 

дозволяє державам-членам розширювати межі ухвалення відповідних регламентів, 

які стосуються питань морально-етичного характеру відповідно до потреб своїх 

товариств. Суперечка щодо торгівлі продукцією з тюленів пройшла довгий шлях до 

вписування плюралістичного підходу до морального законодавства в право СОТ, 

особливо в його інтерпретації в межах Угоди про технічні бар’єри у торгівлі 1994 

року і в застосуванні статті ХХ(а) ГАТТ [156, с. 150]. 

Таке рішення Апеляційного органу щодо визнання необхідності захисту 

тварин, до того ж не тільки тих видів, які перебувають під безпосереднім контролем 

людини, але й диких видів, вивело питання благополуччя тварин на найвищий 
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міжнародно-правовий рівень, надавши йому універсального характеру, що дає 

підстави говорити про стандарти благополуччя тварин як звичаєву норму права. 

Рада Європи. Діяльність Ради Європи в контексті встановлення МПСБТ 

пов’язана із так званою концепцією «п’яти свобод» – п’ятьма аспектами 

благополуччя тварин, що знаходяться під контролем людини. Вони були розроблені 

Радою з питань благополуччя сільськогосподарських тварин, створеною Урядом 

Великобританії у 1967 році у відповідь на доповідь Технічного комітету Брамбелла, 

де містились основні рекомендації в сфері благополуччя тварин. Пізніше вони лягли 

в основу діяльності національних ветеринарних служб, МЕБ, Королівського 

товариства із запобігання жорстокості по відношенню до тварин та Американського 

товариства із запобігання жорстокості по відношенню до тварин. Конвенції Ради 

Європи, а також МПСБТ ними встановлені були детально проаналізовані в 

попередньому Розділі нашої роботи. 

Рада Європи діє через свої основні органи: Парламентську Асамблею та 

Комітет Міністрів (стаття 10 Статуту РЄ) [418]. ПАРЄ своїми рекомендаціями 

доручає Комітету Міністрів РЄ розробити текст відповідного міжнародно-правового 

документу. Після чого Комітет Міністрів своїми резолюціями виконує рекомендації 

Асамблеї.  

Що стосується благополуччя тварин, то 22 вересня 1961 року ПАРЄ ухвалила 

Рекомендацію 287 (1961) щодо транзиту тварин [205], якою, серед іншого, 

рекомендувала Комітету Міністрів РЄ розробити проект конвенції, яка б регулювала 

питання міжнародного перевезення тварин 25 жовтня 1963 року своєю Резолюцією 

(63)17 Комітет Міністрів РЄ вирішив створити Комітет експертів із захисту тварин 

для написання проекту Конвенції, яка б регулювала міжнародне перевезення тварин. 

Цей же комітет, який з січня 1977 року було переформатовано у Комітет з питань 

захисту тварин ad hoc (САНРА – ad hoc Committee of Experts for the Protection of 

Animals), напрацював у співпраці з різними урядовими та неурядовими 

організаціями всі п’ять конвенцій РЄ, які стосуються стандартів благополуччя 

тварин. 
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До того ж, Європейською конвенцією про захист тварин, що утримуються на 

фермах, 1976 року було створено Постійний комітет, який має оновлювати й 

інтерпретувати стандарти утримання та догляду тварин, що утримуються на фермах, 

відповідно до останніх наукових досліджень. Такі їх уточнення і вдосконалення 

матимуть форму рекомендацій, які повинні стати для держав-учасниць конвенції 

взірцем для удосконалення національного законодавства, зміни до якого мали би 

відтворювати ці рекомендації [117, с. 3]. Статут Постійного комітету був ухвалений 

на його першому засіданні 22 лютого 1979 року [245]. 

Хоч РЄ і є регіональною організацією, проте документи, які вона ухвалює, вже 

давно вийшли за межі регіонального правового регулювання. Про це зокрема 

свідчить участь в конвенціях РЄ не тільки членів РЄ, але й інших держав. З чинних 

на сьогодні 217 угод Ради Європи до 159 передбачена процедура приєднання 

держав-не членів РЄ [70], що робить документи Ради не стільки регіональними, 

скільки універсальними (наприклад Європейська конвенція про еквівалентність 

дипломів, які надають допуск до університетів № 015 – окрім членів РЄ до неї 

приєдналися Ізраїль та Нова Зеландія; Європейська культурна конвенція № 18 – 

учасники-не члени РЄ Білорусь, Ватикан, Казахстан; Європейська конвенція про 

видачу правопорушників № 24 – Ізраїль, Корея, Південна Африка; Європейська 

конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах № 30 – Чилі, 

Ізраїль, Корея; Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного 

законодавства № 62 – Білорусь, Коста-Ріка, Мексика, Марокко; Конвенція про 

охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська 

конвенція) № 104 – Білорусь, Буркіна-Фасо, Сенегал, Марокко, Туніс; Конвенція 

про передачу засуджених осіб № 112 – всього має 64 учасника, з них 18 держав-не 

членів РЄ, серед яких Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки та Японія; 

Антидопінгова конвенція № 135 – Австралія, Білорусь, Канада, Марокко, Туніс, та 

інші). До речі, учасниками Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі, яка була ухвалена в рамках РЄ, є 5 держав, які не є 

членами РЄ – Білорусь, Буркіна-Фасо, Марокко, Сенегал, Туніс. 
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Європейський Союз. Європейським Союзом в сфері забезпечення 

благополуччя тварин було розроблено як законодавчі, так і оперативні інструменти. 

Основна частина законодавства ЄС в цій сфері регулює питання благополуччя 

сільськогосподарських тварин (щодо телят, свиней, свійської птиці, їх 

транспортування та забою), і тварин, що використовуються в експериментальних 

цілях. Оперативні інструменти включають в себе фінансування ЄС програм щодо 

забезпечення благополуччя тварин через фонд розвитку сільських районів в рамках 

Спільної сільськогосподарської політики (Common Agriculture Policy) та 

фінансування ЄС дослідницьких, міжнародних, навчальних заходів [361, с. 98]. 

У 2006 році Європейська Комісія ухвалила План дій Співтовариства з захисту 

та благополуччя тварин на 2006-2010 рр. Він став першим масштабним документом, 

який був покликаний об’єднати в єдиний текст різні аспекти політики ЄС в галузі 

забезпечення благополуччя тварин [67]. Головними цілями Плану було: 

- більш чітко визначити напрямок політики Співтовариства щодо захисту та 

благополуччя тварин на найближчі роки;  

- продовжувати заохочувати високі стандарти благополуччя тварин в ЄС і на 

міжнародному рівні;  

- забезпечити більш тісну координацію існуючих ресурсів у процесі визначення 

майбутніх потреб;  

- підтримувати майбутні тенденції в галузі наукових досліджень у сфері 

благополуччя тварин, а також продовжувати підтримувати альтернативну заміну, 

скорочення та вдосконалення підходів щодо тестування на тваринах (принцип 3Rs);  

- гарантувати більш послідовний і скоординований підхід до благополуччя та 

добробуту тварин через політику Комісії, беручи також до уваги такі аспекти, як 

соціально-економічні наслідки будь-яких нових заходів. 

19 січня 2012 року було оголошено Повідомлення Європейської Комісії щодо 

нової Стратегії ЄС щодо благополуччя тварин на 2012-2015 роки (EU Animal 

welfare: 2012-2015) [361, с. 98]. 

В даний час політика ЄС щодо благополуччя тварин обмежується кількома 

напрямами, до яких входить досить вузьке коло тварин. Перша категорія - це 
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тварини, що знаходяться під безпосереднім контролем людини (в основному це 

домашні тварини та дикі, які утримуються у неволі). Друга – тварини, які є 

частиною того чи іншого виробництва в рамках економічного співробітництва в ЄС 

(наприклад, сільське господарство, фармацевтика, виробництво косметики тощо). У 

ЄС визначили категорії тварин, які на сьогодні є найбільш незахищеними. Це:  

- дикі тварини, які знаходяться в дикій природі; 

- риби, які виловлюються у комерційних цілях (тобто питання промислового 

риболовства); 

- полювання та риболовля у рекреаційних цілях (приватна діяльність); 

- утримання тварин, як компаньйонів, включаючи безпритульних тварин [64, с. 

10]. 

В Стратегії вказувалось, що ЄС виступає з ініціативою в рамках Співтовариства 

розробити рамковий закон, в якому би були визначені норми щодо благополуччя 

тварин. Оприлюднюючи нову Стратегію ЄС щодо благополуччя тварин на 2012-

2015 рік Європейська Комісія багато уваги приділила питанню законодавчого 

забезпечення благополуччя тварин. Комісія виділила два основних стратегічних 

завдання: 1) ухвалення консолідованого рамкового закону, що містив би загальні 

принципи щодо забезпечення благополуччя тварин, що може сприяти спрощенню 

законодавчого забезпечення благополуччя тварин та в кінцевому рахунку реальному 

виконанню такого закону; 2) посилення контролю та неухильне виконання 

положень нормативних актів, що вже діють. Комісія запропонувала: 

- розробити інструменти спрямовані на зміцнення дотримання законодавства 

державами-членами ; 

- підтримувати міжнародне співробітництво; 

- забезпечувати споживачів і громадськість відповідною інформацією; 

- оптимізувати синергетичний ефект від поточної загальної 

сільськогосподарської політики; 

- дослідити питання забезпечення благополуччя риб, що вирощуються в 

господарствах [68, с. 6]. 
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Європейський парламент в свою чергу, вивчивши документи, надані 

Європейською комісією, ухвалив 4 липня 2012 року Резолюцію про Стратегію ЄС 

щодо благополуччя тварин 2012-2015 [115], - практично вичерпний документ, що 

підтримує політику, запропоновану Комісією у її Повідомленні відносно Стратегії 

ЄС щодо благополуччя тварин на 2012-2015 роки. По деяких питаннях Резолюція 

розширює ініціативи ЄС в різних галузях благополуччя та здоров’я тварин [127, с. 1-

2]. 

Рамковий закон, на думку Парламенту, повинен: 

- бути інструментом для спрощення та раціоналізації існуючого законодавства 

у сфері благополуччя тварин ; 

- не збільшувати для виробників тягар адміністративних вимог; 

- ґрунтуватися на перевірених наукових даних і охопити всіх домашніх тварин, 

зокрема й безпритульних; 

- використовувати стандарти МЕБ, посилити конкурентоспроможність 

європейських виробників продукції тваринництва на міжнародному ринку, 

забезпечити добросовісну конкуренцію на внутрішньому ринку. 

На думку членів Парламенту, Рамковий закон повинен встановити загальний 

базовий рівень благополуччя тварин у Союзі як істотної умови для вільної та чесної 

конкуренції на внутрішньому ринку і для вітчизняної для імпортованої продукції. 

Рамковий закон не повинен заважати виробникам впроваджувати додаткові вимоги, 

що виходять за рамки правил ЄС, але за наявності наукового обґрунтування, можуть 

бути сертифіковані для застосування в межах ЄС [115]. 

Стратегія передбачила багаторівневий підхід і зосередилась зокрема на:  

- застосуванні загальних принципів до загальноєвропейських проблем; 

- вдосконаленні тренінгів для власників тварин та ветеринарів, які інспектують 

ферми; 

- сприянні дотриманню державами-членами ЄС їх зобов’язань за правом ЄС; 

- сприянні міжнародному співробітництву в сфері благополуччя тварин; 

- вдосконаленні інформації, що надається споживачам у цій сфері. 
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Під контролем Європейської комісії діє департамент SANTE – Здоров’я та 

харчової безпеки, одним із завданням якого є забезпечення благополуччя тварин. 

SANTE уповноважений передавати інформацію з питань благополуччя тварин, від 

держав-членів ЄС до МЕБ. В своїй діяльності він керується Стратегією з 

благополуччя тварин на 2012-2015 роки.  

Європейська комісія в контексті забезпечення благополуччя тварин підтримує 

програми Спільної аграрної політики, через субсидії для фермерів, програми 

розвитку села та розробку стандартів органічного фермерства [107]. Офісом з 

харчової продукції та ветеринарних питань здійснюються інспекції, а Постійний 

комітет з рослин, тварин, харчової продукції та харчування надає платформу для 

обговорення питань благополуччя тварин і,за необхідності, ухвалює вжиття 

негайних заходів [174]. 12 січня 2016 року відбулось чергове засідання Секції 

Здоров’я та благополуччя тварин Постійного комітету з рослин, тварин, харчової 

продукції та харчування [262].  

Департамент здоров’я та харчової безпеки створив ADNS – Систему 

повідомлень про хвороби тварин для прискореного обміну інформацією між 

компетентними органами держав-членів ЄС, відповідальними за здоров’я тварин, та 

Комісією з епізоотій [9].  

Система діє на підставі Директиви Ради ЄС 82/894/EEC [84] (останні зміни 

внесені Рішенням 2012/737/EU [58]). Роль директиви полягає у зобов’язувані 

держав-членів повідомляти про перші та повторні спалахи епізоотій, що 

перераховані у списку. У тій же Директиві викладені правила процедури з 

нотифікації. Кодифікована форма інформації про епізоотії і процедура повідомлень 

містяться в Рішенні Комісії 2005/176/EC [53] (також Рішення 2002/807/EC [52]). 

Щоп’ятниці усім членам ADNS надсилаються електронні повідомлення із 

підсумками перших та повторних (відносно регіону) спалахів епізоотій, про які 

Система отримала інформацію. В свою чергу Комісія співвідносить дані і передає 

інформацію ветеринарним службам держав-членів ЄС щотижнево. Ветеринарні 

служби діляться інформацією з іншими державами-членами та службами Комісії. 

Роль Комісії полягає у прийнятті Рішень після проходження усіх процедур у 
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Постійному комітеті. Особлива увага приділяється першому спалаху епізоотій 

(наприклад, як це було із свинячою чумою) – реакція має бути негайною [9].  

Також в рамках ЄС діє Європейське агентство з безпеки продуктів харчування, 

засноване у січні 2002 року відповідно до Регламенту 178/2002 Європейського 

парламенту і Ради від 28 січня 2002 року [221].Серед основних функцій агентства (в 

контексті благополуччя тварин) – розробка і надання наукових висновків з питань 

безпеки кормів; сприяння розробці кращих методів оцінки ризиків; пошук і аналіз 

науково-технічних даних, що прямо чи опосередковано торкаються безпеки кормів; 

надання за запитом Єврокомісії науково-технічного сприяння при врегулюванні 

криз в сфері безпеки кормів (стаття 23 Регламенту). Функція Агентства включає 

також надання наукових висновків з питань здоров’я тварин, а також надання 

наукових висновків щодо товарів що відносяться до генетично модифікованих 

організмів, як визначено у Директиві 2001/18/EС [103] (стаття 22.5 Регламенту). 

Агентство з безпеки продуктів харчування сприяє розробці міжнародних стандартів, 

що слугують основою для законодавства про харчові продукти [221].  

В контексті розробки стандартів важливою є стаття 13 Регламенту: «Без шкоди 

своїм правам і обов’язкам, Співтовариство і держави-члени: 

- сприяють розробці міжнародних технічних стандартів щодо... кормів для 

тварин; 

- сприяють координації роботи з стандартів щодо... кормів для тварин, що 

проводиться міжнародними урядовими та неурядовими організаціями; 

- приділяють особливу увагу спеціальному розвитку, фінансовим і 

торговельним потребам держав, що розвиваються, для забезпечення того, щоб 

міжнародні стандарти не створювали зайвих перешкод для експорту з держав, що 

розвиваються» (стаття 13) [221]. 

Діє також Регламент (EС) 853/2004 Європейського Парламенту і Ради про 

встановлення спеціальних гігієнічних правил, що підлягають застосуванню до 

продовольчих товарів тваринного походження від 29 квітня 2004 року [223]. 

В ЄС досить детально врегульоване питання руху домашніх тварин. Правилами 

ЄС розрізняється комерційний та некомерційний рух домашніх тварин. Також 
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розрізняють рух між державами-членами Союзу [183] і ввезення тварин до ЄС з 

третіх держав [184]. З 29 грудня 2014 року почав діяти Регламент ЄС 576/2013 щодо 

некомерційного руху домашніх тварин [225]. В цьому документі визначено, які саме 

види вважатимуться домашніми тваринами-компаньйонами. У Додатку І до 

Регламенту вказується дві групи таких тварин: собаки, коти та тхори; безхребетні 

(крім бджіл та джмелів, молюсків і ракоподібних); декоративні водні тварини (у 

визначенні пункту (k) статті 3 Директиви Європейської Ради 2006/88/EC [90, c. 19]); 

земноводні; рептилії; птахи (крім тих видів, які згадані в статті 2 Директиви 

Європейської Ради 2009/158/EC [94, c. 76]); ссавці: гризуни та кролі (окрім тих, які 

призначені для виробництва харчових продуктів і визначені як «зайцеподібні» в 

Додатку I до Регламенту 853/2004 [223]). 

Документи ЄС, що регулюють правила перевезення домашніх тварин, 

зосередженні на питаннях ідентифікації та здоров’я тварин, що перевозяться. 

Загальні вимоги: якщо тварини перевозяться в комерційних цілях, то вони мають 

походити з господарств, зареєстрованих компетентним органом і не заборонених 

через спалах хвороб (сказу зокрема); якщо тварини перевозяться з некомерційною 

метою, то їхня кількість обмежується п’ятьма особинами; виключення становить 

лише підтвердження участі групи тварин у виставках, змаганнях, або інших 

спортивних заходах чи підготовки до них, при цьому тварини мають бути старшими 

за 6 місяців; тварини повинні мати ідентифікаційний мікрочип (транспондер), 

вживлений підшкірно; тварини, які народилися до 3 липня 2011 року, можуть мати 

замість чипу чітке тавро (tatoo); тварини повинні бути вакциновані проти сказу 

уповноваженим ветеринаром; особливості ввезення собак до Фінляндії, Ірландії, 

Мальти, Сполученого Королівства, Норвегії: собаки мають бути оброблені проти 

паразита Echinococcus multilocularis відповідно до статті 7 Делегованого Комісії 

Регламенту (ЄС) 1152/2011 [56]; кожна тварина повинна мати ветеринарний 

сертифікат (довідку) відповідного зразка, враховуючи мету поїздки.  

Для тварин, які завозяться до ЄС з третіх держав (Україна включно), додатково 

необхідно мати: документ, що засвідчує проведення тесту на наявність антитіл до 

сказу; окрім зазначених ветеринарних сертифікатів, кожна тварина повинна мати 
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паспорт встановленого зразка, а також довідки, надані у країні походження, 

визначених Регламентом 577/2013 [61]. Стаття 37 Регламенту 576/2013 зобов’язує 

держави-члени забезпечити надання громадськості чіткої і легкодоступної 

інформації про ветеринарно-санітарні вимоги щодо руху домашніх тварин і правил 

перевірки їх дотримання [225, с. 17-18]. 

Багато сфер життєдіяльності людства виходять з-під виключного контролю 

держави, серед яких і питання благополуччя та здоров’я тварин. Зростає кількість 

адміністративних актів міжнародних організацій: стандартів, правила, роз’яснень 

тощо. Це свідчить про передачу державами деяких регуляторних повноважень на 

універсальний і регіональний рівень, про становлення «глобального 

адміністративного права» (за Антоніо Кассезе) [40, c. 671]. Ці акти виконують 

декілька важливих функцій, а саме: виступають формою міжнародного 

нормотворення, становлять доказ утвердження звичаєвої норми та відтворюють і 

підтверджують норми міжнародного права.  

Застосування зонування до імпорту продукції тваринного походження на даний 

час регламентується Ветеринарними вимогами щодо імпорту в Україну об’єктів 

державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду (наказ Державного 

департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики від 14 червня 2004 року 

№71). Триває робота над проектом Ветеринарно-санітарних вимог до утримання 

свиней, яким, зокрема, передбачається компартаменталізація свинарських 

господарств. 12 серпня 2015 року була підписана Угода між Міністерством аграрної 

політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства і 

розвитку села Республіки Польща щодо виконання програми боротьби зі сказом на 

території України в 2015 році. Розпочато заходи щодо проведення в 2015 році двох 

компаній з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин на території областей 

України, що межують з Республікою Польща, на площі 24600 кв. км [348, c. 91]. 

Крім того, на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України 

«Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності 

законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та 

благополуччя тварин» (реєстр № 0906). Також було ухвалено Закон України «Про 
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побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання 

людиною», яким, серед іншого, визначено основні вимоги для зменшення ризиків 

для здоров’я тварин, які становлять побічні продукти тваринного походження на 

різних етапах – від утворення та збору до використання, утилізації або видалення 

таких продуктів [348, c. 89]. Відтак Україна прагне виконувати положення Угоди 

про асоціацію, цим самим підтверджуючи та визнаючи високу роль стандартів, що 

розробляються МЕБ. 
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3.2. Роль міжнародних неурядових організацій у формуванні і реалізації 

міжнародно-правових стандартів благополуччя тварин 

Міжнародні неурядові організації (МНУО) залучаються як до формування 

МПСБТ, так і до їх реалізації. МНУО 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. 

Як вже аналізувалося в Розділі І роботи, на сьогодні існує дві основні концепції 

зоозахисту: «прав тварин» та «благополуччя тварин». Перші відстоюють тезу, що 

людина взагалі не має права використовувати тварин [265, с. 3-17], тоді як другі 

визнають, що людина може їх використовувати, але таке використання повинно 

здійснюватися з дотриманням стандартів благополуччя тварин при їх утриманні 

власниками, або особами під контролем яких знаходяться тварини [265, с. 3]. У 

сфері забезпечення благополуччя тварин та захисту їх прав функціонує три типи 

МНУО. Перший тип – ставлять за мету заборонити використання тварин у цілому та 

відстоюють права тварин як самоцінність. До таких організацій можна віднести, 

наприклад, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Stop Animal 

Exploitation Now (SAEN), Last Chance for Animals (LCA) тощо. Другий тип 

організацій відстоюють концепцію благополуччя тварин – World Animal Protection 

(WAP), Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Humane Society 

International (HSI) тощо. Третій тип – мета яких полягає у вирішенні окремих 

проблем захисту прав тварин: Uncaged Campaigns та Anti-Vivisection боряться за 

заборону використання тварин у дослідженнях, Liberation BC та Vegan Society 

пропагують веганство та вегетаріанство як відмову від експлуатації тварин та їх 

використання у якості їжі, одягу та з будь-якою іншою метою. 

МНУО можна класифікувати за сферою (предметом) діяльності відповідно до 

виду тварин: 1) опікуються благополуччям усіх тварин – як диких, так і домашніх: 

PETA, WAP, International Fund for Animal Welfare (IFAW) та ін.; 2) з більш 

специфічним фокусом діяльності, наприклад, Compassion in World Farming, Farm 

Sanctuary, Mercy for Animals, що опікуються сільськогосподарськими тваринами; 3) 
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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) національні та 

міжнародні кінологічні і фелінологічні федерації такі, як Fédération Cynologique 

Internationale (FCI) та Fédération Internationale Féline (FIFe), основним напрямом 

діяльності яких є встановлення нормативів розведення породистих собак та котів та 

здійснення контролю за виставковою діяльністю в сфері кінології і фелінології та ін. 

МНУО за своїм юридичним статусом є суб’єктами національного права 

держави реєстрації штаб-квартири чи основного місця діяльності і є юридичними 

особами, зареєстрованими у певній державі. Найвпливовіші МНУО у сфері 

благополуччя тварин інкорпоровані в англосаксонських державах (Великобританія, 

Канада, США, Австралія), де зародився рух за благополуччя тварин. Такі впливові 

та активні організації, як World Animal Protection, Royal Society for Prevention of 

Cruelty to Animals, Compassion in World Farming, зареєстровані у Великобританії, 

Humane Society International, створена Humane Society United States, канадська 

International Fund for Animal Welfare мають місцеві осередки в багатьох куточках 

світу і, таким чином, діють глобально. Так, місцеві осередки World Animal Protection 

діють у 50 державах світу [299]. При цьому, варто відзначити тенденцію до 

створення МНУО у сфері благополуччя тварин і в державах, що розвиваються: так, 

у 2008 р. у Туреччині шляхом об’єднання декількох організацій було створено 

Федерацію прав тварин (HAYTAP), сильна національна організація – National 

Council of Societies for Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA) діє у ПАР [298, c. 

626]. 

Слід зазначити, що саме організації, що опікуються благополуччям тварин, 

роблять внесок у формування і реалізацію МПСБТ. Діяльність аболіціоністських 

організацій, що виступають проти використання тварин взагалі не має, здебільшого, 

конструктивного міжнародно-правового характеру, а самі організації зрідка 

погоджуються на співпрацю з урядами та міжурядовими організаціями. 



158 

МНУО у сфері благополуччя тварин сприяють розвитку міжнародно-правового 

регулювання у цій сфері у декілька способів, зокрема, через: 

1. участь у нормотворчому процесі: 

- вплив на громадську думку, суспільний тиск з метою ініціювати 

нормотворчість у тій чи іншій сфері, сприяння науковим дослідженням для 

забезпечення наукової обґрунтованості стандартів, 

- участь у розробці обов’язкових стандартів і документів м’якого права, 

- залучення до нормотворчості на національному рівні з метою впровадження 

міжнародних стандартів; 

2. участь у реалізації міжнародно-правових стандартів: 

- проведення освітніх заходів для доведення змісту норм до адресатів, 

- організація програм по виконанню стандартів спільно з урядами та 

приватними акторами;  

- контроль за дотриманням стандартів та повідомлення урядів та міжурядових 

організацій про проблеми їх імплементації.  

Перші МНУО у сфері захисту прав тварин з’явилися ще у ХІХ ст., а у 70-х 

роках ХХ ст. почалася активна диверсифікація МНУО на 2 типи :1) МНУО у сфері 

забезпечення благополуччя тварин та 2) МНУО із захисту прав тварин [33]. На 

перших етапах діяльність МНУО у сфері забезпечення благополуччя тварин була 

спрямована на привернення уваги урядів держав до проблеми благополуччя тварин 

як такої, сприяння її усвідомленню та необхідності її вирішення. Так, великим 

успіхом МНУО стало визнання тварин живими істотами, що відчувають в 

установчих договорах ЄС. Відповідну кампанію організувала Compassion in World 

Farming, результатом чого стало прийняття Протоколу про захист благополуччя 

тварин до Амстердамського договору 1997., а пізніше положення про благополуччя 

тварин було включено і в Лісабонський договір 2009 р. [51]. Іще однією перемогою 

МНУО називають обговорення окремих питань благополуччя тварин на рівні 

Генеральної Асамблеї ООН. World Animal Protection одним зі своїх найбільших 

успіхів називає ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН двох резолюцій, які вона 

активно лобіювала [297]. Одна з цих резолюцій присвячена міжнародній стратегії 
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зменшення небезпеки стихійних лих [231], а друга – сільськогосподарському 

розвитку, продовольчій безпеці та харчуванню [232]. Хоча резолюції не містять 

рекомендацій щодо захисту благополуччя тварин, це є великим успіхом лобістської 

та інформаційної діяльності WAP на глобальному рівні.  

МНУО із захисту прав тварин також робили спроби внести відповідне питання 

до порядку денного на глобальному рівні: так, ще у 1978 р. у ЮНЕСКО була 

виголошена Всесвітня декларація прав тварин, розроблена Міжнародною лігою з 

прав тварин. Після доопрацювання та перегляду, у 1990 р. декларація була офіційно 

направлена на розгляд ЮНЕСКО, проте на цьому історія документу фактично 

закінчується [71]. У 2000 р. World Animal Protection ініціювала розробку Всесвітньої 

декларації благополуччя тварин (ВДБТ), що базується на концепції благополуччя 

тварин. Текст ВДБТ був схвалений представниками 19 держав та ЄС, які у 2003 р. 

взяли участь у Манільській конференції з благополуччя тварин [291, c. 18]. Текст 

ВДБТ переглядався і доопрацьовувався двічі – у 2005 та 2011 р. Наразі низка 

МНУО, зокрема World Animal Health, Compassion in World Farming, Royal Society for 

the Prevention of Cruelty to Animals, International Fund for Animal Welfare, та Humane 

Society of the United States, продовжують лобіювати ухвалення ВДБТ відповідною 

резолюцією ГА ООН, розраховуючи на те, що ВДБТ з часом, як і Всесвітня 

декларація прав людини, стане орієнтиром для держав та каталізатором ухвалення 

юридично обов’язкових міжнародних договорів. У 2007 р. опрацювання ВДБТ було 

включено до порядку денного МЕБ [2]. Основні положення Декларації: 

- Тварини – істоти, здатні відчувати біль та задоволення й мають певний рівень 

свідомості;  

- Благополуччя охоплює як фізичний, так і ментальний стан, і заслуговує на 

повагу; 

- Держави мають ухвалити необхідне законодавство, щоб запобігти жорстокому 

поводженню з тваринами; 

- Держави мають законодавчо закріпити стандарти благополуччя тварин та 

сприяти зміні ставлення до цього питання в суспільстві [288]. 
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Не зважаючи на значні зусилля МНУО, питання про розгляд і ухвалення ВДБТ 

на порядку денному ООН поки не стоїть, а судячи з наявної інформації, МЕБ 

практично не працює над текстом цього документу. 

Наразі МНУО продовжують приділяти значну увагу впливові на громадську 

думку через інформаційні кампанії та включенню окремих аспектів забезпечення 

благополуччя тварин в порядки денні урядів і міжнародних міжурядових 

організацій. З початку 2010-х років їх інформаційні кампанії присвячені питанням 

реального забезпечення благополуччя тварин, наприклад, таких, як гуманні методи 

контролю кількості безпритульних тварин [25], забороні превентивного 

застосування антибіотиків на фермах [31] тощо. 

МНУО брали участь у розробці перших міжнародно-правових інструментів 

щодо стандартів благополуччя тварин – п’яти Європейських конвенцій, згаданих 

вище. Тексти конвенцій було підготовлено спеціально створеним комітетом 

експертів ad hoc, у складі якого працювали представники МНУО. Так само, вони 

беруть участь у контролі реалізації МПСБТ, закріплених в конвенціях. Взаємодія 

між МНУО та Радою Європи особливо тісна щодо рамкової Європейська конвенція 

про захист тварин, що утримуються на фермах 1976 р. Для контролю за виконанням 

Конвенції було створено Постійний Комітет: з 1976 р. ним було розроблено 12 

рекомендацій, які були ухвалені Комітетом Міністрів та набули обов’язкового 

характеру. Постійний комітет тісно співпрацює з МНУО, серед яких, окрім 

організацій, які захищають благополуччя тварин, також міжнародні асоціації 

ветеринарів і фермерів зі статусом спостерігачів, які таким чином долучаються до 

розробки та обговорення рекомендацій [116; 117; 119]. 

МНУО досягли певного успіху у співробітництві з МЕБ. Розширення мандату 

МЕБ стало каталізатором створення коаліції МНУО, що опікуються благополуччям 

тварин: у 2001 р. було створено Міжнародну коаліцію за благополуччя тварин, що 

утримуються на фермах (International Coalition for Farm Animals Welfare, ICFAW), 

основною метою якої проголошено представництво неурядових організацій з усього 

світу, що опікуються благополуччям тварин, у МЕБ. Основні напрямки діяльності 

ICFAW у МЕБ наступні:  
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- експерти, які представляють Коаліцію, працюють у робочих групах, що 

розробляють проекти стандартів, надаючи свої коментарі, зауваження та пропозиції; 

- експерт однієї з організацій-членів Коаліції входить у склад Постійної робочої 

групи МЕБ з благополуччя тварин, яка, у свою чергу, готує керівні принципи 

благополуччя тварин; 

- організації, що входять до Коаліції, працюють над впровадженням стандартів 

та керівних принципів, розроблених МЕБ шляхом проведення освітніх заходів, 

передачі технологій та надання грантів у більш ніж 150 державах світу; 

- Коаліція висловлює погоджену позицію організацій з низки специфічних 

питань, що стоять перед МЕБ [158]. 

До Коаліції входять дев’ять МНУО, що мають міжнародний авторитет у 

впровадженні МПСБТ: World Animal Protection (колишня World Society for the 

Protection of Animals), Humane Society of the United States (HSUS), Royal Society for 

the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), International Fund for Animal Welfare 

(IFAW), National Council of Societies for Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA), 

Japan Farm Animal Welfare Initiative, RSPCA в Австралії (незалежна від британської 

RSPCA) та Compassion in World Farming. І хоча Коаліція не є МНУО і не має 

власного статуту, а функціонує як тимчасовий договірний консорціум МНУО, 

договірні механізми узгодження позицій МНУО-членів Коаліції дозволяють 

досягати злагоджених дій МНУО-членів Коаліції у МЕБ та просувати спільні 

позиції. Спеціальний статус Коаліції та організацій, що до неї входять, сприяє 

налагодженню інституціоналізованої співпраці з МЕБ. 

Те, що МНУО залучені до розробки стандартів МЕБ, важливо також в контексті 

впливу МЕБ на міжнародну торгівлю і впровадження МПСБТ в нормативні акти, що 

регламентують світову торгівлю. Згідно з п. 1 ст.3 Угоди СОТ про застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів «[з] метою гармонізації санітарних та 

фітосанітарних заходів на якомога ширшій основі, Члени СОТ повинні базувати свої 

санітарні чи фітосанітарні заходи на міжнародних стандартах, інструкціях чи 

рекомендаціях, якщо такі існують, а інше не передбачено цією Угодою, зокрема 

параграфом 3», а згідно з Додатком А до Угоди міжнародними стандартами у галузі 
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охорони здоров’я тварин є стандарти, розроблені МЕБ [424]. У 1998 р. МЕБ уклала 

угоду про співробітництво з СОТ. Таким чином, стандарти МЕБ в сфері 

благополуччя тварин стають орієнтиром для держав-учасниць Багатосторонньої 

торговельної системи при впровадженні ними правил та процедур санітарного та 

фітосанітарного контролю імпорту та експорту. Ці стандарти містяться в 

кодифікованих документах МЕБ – санітарних кодексах наземних та водних тварин. 

У 2015 р. МЕБ ухвалила їх оновлену двадцять четверту редакцію [268], а розділ, 

присвячений благополуччю тварин, було вперше включено в документи в 2004 р. 

[291, с. 14]. МНУО беруть безпосередню участь у розробці Кодексів [169, с. 2], що 

дає їм можливість впливати на правила Багатосторонньої торгівельної системи, а це 

є вагомим досягненням, адже система СОТ – це автономний регуляторний режим, 

що досить стримано реагує на зовнішні впливи. 

Над реалізацією МПСБТ МЕБ у державах-членах активно працює ICFAW: 

станом на 2011 р. організації-члени Коаліції працювали у спеціалізованих проектах 

із впровадження стандартів МЕБ у 47 державах – від Португалії до В’єтнаму, 

проводячи тренінги для ветеринарів (Болгарія), працівників фермерських 

господарств (Туреччина), урядовців (Камбоджа), розробляючи проекти 

національних законів та керівні принципи їх виконання (Китай, Танзанія) [159]. 

Організації ICFAW діють і в Україні: зокрема, Compassion in World Farming бере 

участь у розробці законопроектів з приведення українських стандартів благополуччя 

тварин у відповідність до стандартів ЄС [325].  

Таким чином, МНУО, що займаються захистом благополуччя тварин, активно 

залучені до розробки міжнародних договорів та обов’язкових рішень ММУО – «hard 

law» у цій сфері. 

МНУО із захисту благополуччя тварин взаємодіють також з іншими 

міжнародними інституціями, зокрема організаціями системи ООН і долучаються до 

створення ними норм «soft law». Серед спеціалізованих установ ООН, які 

долучилися до впровадження МПСБТ варто згадати Групу Світового банку. Група 

Світового банку у своїй діяльності використовує «захисні заходи» – вимоги до 

держав щодо заходів з охорони навколишнього середовища, боротьби з бідністю 
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тощо, дотримання яких необхідне для отримання кредитів по лінії Світового банку 

[243]. У 2012 р. розпочато процес перегляду захисних заходів, і у рамках цього 

процесу в 2015 р. було розроблено другий проект Керівних принципів, у якому, 

серед іншого, були названі стандарти благополуччя тварин як один з необхідних 

заходів [301]. Міжнародна фінансова корпорація, що входить до складу Групи, 

визнає важливість зв’язку між благополуччям тварин, продуктивністю 

тваринництва, здоров’ям тварин та продовольчою безпекою. МФК прагне 

співпрацювати з клієнтами з метою зменшення витрат, збільшення продуктивності, 

отримання доступу до нових ринків шляхом застосування принципів сталого 

розвитку, зокрема стандартів благополуччя тварин [141, c. 21]. З цією метою у 2014 

р. МФК випустила друге видання Довідки з належної практики підвищення 

стандартів благополуччя тварин у тваринництві, у розробці якої брали участь, 

зокрема Humane Society of the United States, Humane Society International, World 

Animal Protection, Compassion in World Farming, Pan Africa Animal Welfare Alliance; 

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals [141, c. 5]. Ця Довідка вміщує 

принципи, яких мають дотримуватися особи, що претендують на фінансову 

допомогу від корпорації. Підприємці зобов’язані виконувати його положення задля 

отримання необхідних їм фінансових ресурсів. Організації Групи Світового Банку 

не мають правотворчих повноважень у сфері захисту благополуччя тварин – їх 

документи мають характер «soft law». Проте, з огляду на їх авторитет, взаємодія з 

ними дозволяє МНУО здійснювати вплив як на уряди держав, так і на приватних 

акторів, – уже те, що в рамках цих організацій вимоги та контроль дотримання 

стандартів благополуччя тварин складають передумови отримання фінансових 

ресурсів, дає досить сильний – фінансовий – стимул впровадження та дотримання 

стандартів благополуччя тварин.  

Окремо заслуговує на розгляд вплив на нормотворчість у сфері благополуччя 

тварин МНУО, що спеціалізуються на окремих спеціальних питаннях міжнародного 

співробітництва, зокрема в сфері авіаційних перевезень. IATA як МНУО об’єднує 

авіаційні компанії та має унікальну компетенцію щодо впровадження стандартів 

пасажирських перевезень. У рамках IATA розроблено спеціальні правила 
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перевезень живих тварин [177], і хоча дестинаторами правил є юридичні і приватні 

особи – перевізники, на них як на обов’язкові для дотримання посилаються уряди 

держав [178]. ІАТА таким чином створює норми, які фактично виконуються, у тому 

числі у сферах, що не є центральними у її діяльності. 

МНУО залучені не тільки до розробки міжнародних стандартів благополуччя 

тварин: важлива частина їх діяльності – участь у реалізації та контролі за 

реалізацією міжнародно-правових стандартів. Напрямки діяльності МНУО щодо 

впровадження МПСБТ різноманітні: це і розробка імплементаційних проектів актів 

національного законодавства, і проведення тренінгів і освітніх кампаній щодо 

впровадження і дотримання стандартів, і допомога конкретним виробникам і 

фермерам у досягненні відповідності умов утримання тварин міжнародно-правовим 

стандартам благополуччя.  

МНУО можуть бути дестинаторами норм МПСБТ, безпосередньо 

відповідальними за їх виконання. У 1995 р. Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив 

рекомендації щодо виконання Європейської конвенції про захист домашніх тварин, 

які були адресовані кінологічним і фелінологічним федераціям. Одна з них 

стосувалася хірургічних втручань нелікувального характеру (обрізання вух і 

хвостів), що практикуються по відношенню до породистих собак. Ці хірургічні 

втручання негативно впливають на фізичний та психологічний стан собак, і тому 

Рада Європи рекомендувала кінологічним федераціям на чолі з Federation 

Cynologique Internationale відмовитися від цих практик шляхом встановлення 

переваг собакам з натуральними вухами та хвостами [196]. Інша рекомендація 

закликала кінологічні та фелінологічні федерації переглянути стандарти розведення 

з метою уникнення екстремальних рис при розведенні собак і котів певних порід, 

брати до уваги не тільки естетичні вимоги, а й поведінкові аспекти [234, c. 8]. 

Федерації з розумінням поставилися до прийнятих рекомендацій та визнали, що на 

них лежить відповідальність за становлення належних практик у розведенні собак 

[27]. Рекомендації стали каталізатором масштабного перегляду, зокрема, стандартів 

порід собак з боку FCI (стандарти FCI носять обов’язковий характер для 

національних федерацій, що є її членами) [161]. Стандартів і норм кінологічних 
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федерацій дотримуються власники породистих собак, відповідно адресуючи 

рекомендації кінологічним федераціям, Рада Європи сприяла фактичному 

дотриманню цих рекомендацій їх кінцевими дестинаторами – власниками собак. Без 

залучення цих МНУО та схвалення ними нових стандартів їх виконання було б 

значно ускладнено. Отже, роль кінологічних федерацій як МНУО у сфері 

благополуччя тварин полягає у тому, щоб доносити стандарти і норми до фактично 

кінцевих дестинаторів цих норм.  

Окремий аспект – контроль над реалізацією міжнародних стандартів, до якого 

активно залучені МНУО. Наприклад, у 2008 р. МЕБ провела опитування держав-

членів щодо впровадження стандартів благополуччя тварин у національне 

законодавство та їх виконання, у якому взяли участь 172 держави; 55 держав 

зазначили, що МНУО інформують про проблемні питання реалізації стандартів 

[258, c. 1147]. Фактично це означає здійснення МНУО контрольних функцій. Більше 

того, у США влада деяких штатів офіційно санкціонувала здійснення працівниками 

Humane Society та інших МНУО правозастосовних функцій: вони мають право на 

отримання дозволу на проведення обшуку приватної власності для виявлення 

доказів жорстокого поводження з тваринами та арешту осіб, підозрюваних у 

жорстокому поводженні з тваринами [369, c. 50-51]. 

Досягнення руху за благополуччя тварин та МНУО, які співпрацюють з 

міжурядовими організаціями, ставляться під сумнів здебільшого представниками 

громадянського суспільства, які виступають за аболіціонізм – у цьому контексті 

йдеться про цілковиту заборону використання людиною тварин та відміни права 

власності на тварин [219]. Рух за благополуччя тварин, на їхню думку, призводить 

до виправдання в очах суспільства використання тварин, що відтягує момент 

усвідомлення того, що це використання неприпустиме взагалі [130]. Також 

висловлюється теза, що МНУО, які опікуються благополуччям тварин, занадто 

легко погоджуються на пропозиції міжурядових організацій щодо «безцільних 

зустрічей та обговорень», які, у підсумку, не дають реальних результатів. 

Висловлюється незадоволення роботою Міжнародної коаліції для благополуччя 
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тварин, що утримуються на фермах: її вважають недостатньо репрезентативною і 

відмовляють їй у реальному впливі [43, с. 116-117]. 

Проте, на нашу думку, роль МНУО у становленні та впровадженні МПСБТ 

важко переоцінити. У цьому зв’язку можна прослідкувати виразну тенденцію: перші 

національні норми щодо захисту тварин з’явилися у Великобританії – державі, де 

зародився рух за благополуччя тварин. З посиленням впливу організацій, створених 

в англосаксонських державах, та поширенням мережі їх національних осередків 

питання благополуччя тварин вийшло за межі національних держав і стало 

предметом обговорення на регіональному рівні. Подальше розширення руху за 

благополуччя тварин закономірно призвело до обговорення питання на глобальному 

рівні. До голосу МНУО дослухаються уряди і міжурядові організації, і чим 

гучніший цей голос, тим помітніша реакція на нього. Варто наголосити: тим, що ця 

реакція досить позитивна, необхідно завдячувати саме конструктивній позиції 

МНУО, їх готовності співпрацювати з державами та сприяти їм. Відсутність 

конструктиву з боку МНУО призводить до відсутності реакції держав. Так, у 2009 р. 

проводився збір підписів, ініційований організаціями аболіціоністського 

спрямування, під петицією про заборону на розведення та вбивство тварин задля 

м’яса: петиція, яку планували представити на Конференції ООН щодо зміни клімату 

в Копенгагені, була адресована ООН та урядам держав світу. На такі заклики до 

обернення всього світу на вегетаріанців представники міжнародної спільноти 

держав не відреагували [392].  

МНУО мають унікальну здатність вирішувати найрізноманітніші проблеми 

шляхом залучення відповідних матеріальних та людських ресурсів [388, c. 20], і це в 

повній мірі справедливо по відношенню до діяльності МНУО у сфері захисту 

благополуччя тварин. Вони все більше долучаються до співпраці з державами у 

реалізації практичних заходів з впровадження МПСБТ. Відповідно, є всі підстави 

стверджувати, що в майбутньому роль МНУО зростатиме на усіх стадіях 

правотворчого та правореалізаційного процесів. 
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3.3. Угода про асоціацію України з ЄС, як складова інституційного 

механізму імплементації міжнародно-правових стандартів благополуччя 

тварин у національне законодавство 

Україна, як держава, що з 1995 р. є членом Ради Європи [284] і законодавчо 

визначила своєю основною метою на міжнародній арені інтеграцію до 

Європейського Союзу (й проведення відповідних реформ в Україні) [341], повинна 

прагнути до європейських стандартів в усіх основних сферах. Природно, що 

досягнення цієї мети визначено важливим питанням взаємодії з ЄС. Зокрема, Угода 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони (далі – УАУЄС), укладена у 2014 р., містить норми, які передбачають 

зобов’язання з адаптації законодавства України до стандартів ЄС [19; 421].  

Однією із сфер адаптації є регламентація забезпечення благополуччя тварин, 

про яке йдеться передусім у Главі 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» Розділу IV 

УА «Торгівля і питання, пов’язані із торгівлею» [19, с. 26]. Пріоритетним для 

України може вважатись досягнення комплексу цілей у трьох основних вимірах: по-

перше, сприяння активізації торгівлі сільськогосподарською продукцією із ЄС 

шляхом виконання передбачених acquis communautaire державою та суб’єктами 

господарської діяльності вимог до відповідних процесів виробництва і контролю та 

товарів; по-друге, забезпечення при цьому охорони життя і здоров’я людей, тварин 

та рослин; по-третє (що, однак, не менш важливе), забезпечення Україною 

належного рівня благополуччя тварин шляхом приведення законодавства та 

практики у цій сфері у відповідність до стандартів ЄС. Останнє наразі є одним з 

індикаторів рівня цивілізованості держави і відтак суттєво впливає на ставлення до 

неї інших та її місце у світовому співтоваристві. 

Звертаючись до конкретних положень УА, зазначимо, що метою Глави 4 

визначене сприяння торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та 

фітосанітарними заходами між сторонами, забезпечуючи при цьому охорону життя і 

здоров’я людей, тварин та рослин (пункт 1 статті 59). Однак йдеться не лише про 

здоров’я, а і про забезпечення благополуччя тварин у трьох аспектах: 1) стандарти 
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благополуччя сільськогосподарських тварин; 2) стандарти транспортування тварин 

та пов’язані з цим дії; 3) стандарти оглушення та забою тварин. Про імплементацію 

Україною актів ЄС, пов’язаних із вказаними аспектами, йдеться у Додатку IV-В до 

Угоди («Стандарти утримання та поводження з тваринами» [326], щоправда, 

англійською мовою ця назва звучить як «Стандарти благополуччя тварин» («Animal 

welfare standards» [19, с. 1628]), оскільки «благополуччя тварин» («animal welfare») є 

сталим терміном, то до офіційного тексту українською мовою для адекватного 

застосування норми про стандарти благополуччя тварин слід внести відповідні 

зміни [362, с. 50]). Певний вплив має захист навколишнього середовища, в тій мірі, в 

якій він пов’язаний із благополуччям тварин (Глава 6 «Навколишнє середовище» 

Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво») [19]. Стаття 62 п.13 Угоди про 

Асоціацію вказує, що «стандарти благополуччя тварин» означають «стандарти щодо 

благополуччя тварин, що розроблені та застосовуються Сторонами, та, якщо 

можливо, відповідно до стандартів МЕБ і підпадають під дію цієї Угоди» [19, с. 28]. 

Як вже зазначалось, МЕБ розробила два кодекси: СКНТ [268] та СКВТ [18], де в 

кожному з них, окрім іншого, цілий розділ присвячений саме стандартам 

благополуччя (Розділ 7). У Звіті про виконання Порядку денного асоціації та 

УАУЄС (січень – жовтень 2015 року) йде мова про виконання положень кодексів 

МЕБ, зокрема, що в залежності від розвитку епізоотичної ситуації або 

фітосанітарного стану застосовується принцип зонування під час визначення стану 

здоров’я тварин відповідно до вимог СКНТ [229, c. 86]. 

Стосовно торгівлі Україна ще до укладення УА мала досвід проходження 

процедури з легалізації експорту до ЄС. Зокрема, відповідно до Рішення ЄК 

2006/766/ЄС Україну включено до переліку держав, з яких дозволено імпортувати 

до ЄС рибну продукцію для споживання людьми [54], згідно із Регламентом ЄС 

88/2013/ЄС від 31.01.2013 р. (набув чинності 20.02.2013 р.) – до переліку третіх 

держав, що мають право експортувати продукцію птахівництва до ЄС [60]. Крім 

цього Україна ввозила до держав ЄС залишки процесу переробки м’яса (окрім 

кролячого), пастеризовані та стерилізовані молочні продукти тощо.  
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Сільськогосподарський ринок ЄС стає для України дедалі важливішим, що 

зумовлено кількома факторами, кожен з яких має вагоме значення для України. По-

перше, йдеться про величезний обсяг ринку, спричинений великою кількістю 

населення ЄС (за даними Євростату – близько 508 млн. чол. [197]) і його високою 

купівельною спроможністю (ВВП на душу населення становить у середньому, за 

даними МВФ, 36,9 тис. дол. США [227]). Природно, що ринок ЄС є найбільшим 

ринком продовольства у світі, щорічний імпорт продукції складає понад 110 млрд. 

дол. США. При цьому майже третина експорту, який здійснює Україна, – експорт 

продукції сільського господарства. У 2014 р. сума продажів її продукції цієї галузі 

до ЄС становила 4,9 млрд. дол. США [352].  

По-друге, зміцнення економічних зв’язків з ЄС не лише засвідчує у практичній 

площині цивілізаційний вибір України на користь європейської інтеграції, а і сприяє 

зближенню сторін та більш швидкому досягненню Україною європейських 

стандартів в інших сферах.  

По-третє, у контексті агресивної війни Російської Федерації проти України, яка 

триває з лютого 2014 р., з початку відомих подій у Криму [337, c. 90-113], а також 

систематичних грубих порушень РФ щодо України основоположних норм і 

принципів міжнародного права, важливим завданням для України є звільнення від 

залежності від російського ринку, зокрема, сільськогосподарського. Досягнення 

цього надало би ваги одному з пріоритетів для гарантування національної 

економічної безпеки України, дозволило б унеможливити ведення Російською 

Федерацією економічної війни шляхом закриття кордону для українських товарів 

(яке, нагадаємо, відбувалось ще до агресії – улітку 2013 р. [336, c. 592-593]), 

введення різноманітних обмежень імпорту з України, шантажу щодо застосування 

таких обмежень, і, відповідно, завдання суттєвих збитків для держави, суб’єктів 

господарської діяльності, населення України. Отже, чим меншою є економічна 

залежність від РФ, тим менше загроз національній безпеці України. І це поступово 

вдається дедалі краще: у 2014 р. торгівля сільгосппродукцією з Росією скоротилася 

вдвічі. В першому півріччі 2015 р. вона впала взагалі на 80%, порівняно із 

показниками 2014 р. Отже, для України експорт товарів сільського господарства до 
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РФ став становити лише 2% від загального [329]. Зрозуміло, що зростання 

українського експорту до ЄС сприяє заміні російського ринку, досягненню цілей 

економічної безпеки України, зменшенню втрат українських аграріїв.  

По-четверте, активізація торгівлі з ЄС та поступальний розвиток сільського 

господарства безсумнівно сприяє і приведе до підвищення добробуту і рівня життя 

населення України. Сучасною тенденцією торгівлі із ЄС є відчутне розширення 

номенклатури присутності українських товарів на його ринках: у 2014 р. відбулося 

стрімке нарощення експорту до ЄС м’яса птиці, у 2015 р. відкрито доступ на ринки 

держав-членів для яєчної продукції, завершується процедура відкриття ринку для 

українського молока [379].  

Не менш важливою метою є, втім, досягнення належного стану благополуччя 

тварин в Україні. Наразі його аж ніяк не можна назвати задовільним. По-перше, 

чинні в Україні нормативно-правові акти переважно не відповідають стандартам 

ЄС; по-друге, практика свідчить про систематичні порушення українського 

законодавства. 

Прикладами наявних в Україні проблем є повсюдне регулювання чисельності 

безпритульних тварин шляхом вилову, отруєння, умертвіння, відстрілу як єдиних 

методів досягнення означеної мети; знущання над тваринами у цирках, зоопарках та 

дельфінаріях; собачі бої; відстріл тварин заради розваги; фотобізнес з 

використанням диких тварин; вилов диких тварин капканами для хутряної 

промисловості [432]; рух «догхантерів»; проблеми використання тварин у 

експериментах [364]; неналежний догляд та незабезпечення основних параметрів 

благополуччя сільськогосподарських тварин; завдання тваринам страждань під час 

перевезення, оглушення та забою.  

Законодавство України у сфері забезпечення благополуччя тварин, як відомо, 

розвивалось передусім під впливом європейських правових стандартів, однак це 

відбувалось безсистемно та у певній мірі хаотично. Не було розроблено і 

впроваджено стратегії удосконалення правової регламентації відносин стосовно 

благополуччя тварин, яка б була спрямована на послідовне розв’язання практичних 

проблем. Ледь не основним недоліком нормативно-правових актів, – як законів, так і 
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підзаконних актів, стала декларативність їхніх положень, брак механізмів 

практичної реалізації та відповідальності за порушення норм. Акти, що 

ухвалювались, нерідко суперечили чинним і очевидно не відповідали європейським 

нормам і стандартам.  

Характеризуючи проблеми реалізації нормативних положень, відзначають, 

зокрема, що практично лише формально чинні покарання за жорстоке поводження з 

тваринами, закріплені законодавством України (зокрема, стаття 299 «Жорстоке 

поводження з тваринами» Кримінального кодексу України передбачає штраф до 50 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців 

за «знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із 

застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також 

нацьковування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи 

корисливих мотивів» [365]). Правоохоронні органи майже не застосовують цю та 

інші норми щодо відповідальності [395]. Нерідко самі представники органів 

державної влади та місцевого самоврядування порушують законодавство щодо 

благополуччя тварин і також не несуть за це відповідальності. В Україні загалом 

майже відсутня судова практика у сфері забезпечення благополуччя тварин. 

Належна імплементація Україною відповідних положень УА, яка передбачає 

адаптацію вітчизняного законодавства до безперечно прогресивних норм acquis 

communautaire і створення механізмів їхньої практичної реалізації, безсумнівно, 

сприятиме кращому забезпеченню благополуччя тварин.  

У контексті імплементації положень про забезпечення благополуччя тварин 

УАУЄС йдеться передусім про норми Глави 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» 

Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані із торгівлею», що передбачає такі заходи: 

a) забезпечення повної прозорості стосовно санітарних та фітосанітарних заходів 

(СФЗ), що застосовуються у торгівлі; b) наближення законів України до законів ЄС; 

c) визнання стану здоров’я тварин і рослин сторін та застосування принципу 

регіоналізації; d) встановлення механізму визнання еквівалентності стосовно 

санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються сторонами; e) подальше 

впровадження принципів Угоди СФЗ; f) встановлення механізмів та процедур щодо 
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сприяння торгівлі; та g) покращення взаємозв’язку та співробітництва між 

сторонами з питань санітарних та фітосанітарних заходів. У пункті 2 статті 59 Угоди 

вказано, що застосування норм Глави 4 спрямоване і на досягнення взаємного 

розуміння між сторонами стосовно стандартів благополуччя тварин [19]. Йдеться 

також про захист тварин від ризиків, спричинених харчовими продуктами, та захист 

тварин від захворювань і шкідників. Ця глава та відповідні додатки до неї містять 

цілу низку вимог щодо технічних деталей, які Україна зобов’язалася впровадити 

[423]. 

Варто зазначити, що базові засади функціонування системи СФЗ ЄС із 

забезпечення якості та безпеки продуктів харчування окреслені у регламентах Ради 

ЄС 178/2002 [221] (містить низку вимог і передбачає вчинення заходів, спрямованих 

на забезпечення здоров’я тварин, зокрема, створення Постійного комітету у справах 

харчового ланцюжка і охорони здоров’я тварин) та 852/2004 про гігієну харчових 

продуктів [222], що передбачає деякі загальні обов’язки із забезпечення 

благополуччя тварин.  

Згідно з вимогами законодавства ЄС держава, що зацікавлена у здійсненні 

поставок продукції тваринного походження на ринок ЄС, має бути включена до 

переліку держав, яким дозволено здійснювати відповідні поставки. Підприємства, 

які бажають здійснювати поставки, мають пройти процедуру легалізації експорту. 

Зазначена процедура в цілому зводиться до приведення виробничих потужностей 

зацікавлених експортерів, а також можливостей контролюючих органів держави до 

норм та вимог законодавства ЄС у сфері СФЗ і щодо благополуччя тварин 

відповідно. Для цього представниками профільних установ ЄС складається план 

проведення верифікаційних місій (інспектування) на зацікавлені підприємства, в 

ході яких розробляються відповідні рекомендації та фіксується прогрес у їхньому 

виконанні. Після виконання усіх вимог Європейською Комісією приймається 

рішення щодо надання державі дозволу на експорт того чи іншого виду продукції 

тваринного походження, що має наслідком визнання відповідних сертифікатів 

національних контролюючих органів [412]. Україна уже проходила ці процедури, 

однак навіть зараз її сільськогосподарський потенціал у контексті постачання 
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продукції до ЄС значною мірою не використовується. Імплементація УА повинна 

змінити ситуацію на краще.  

Переходячи до конкретних зобов’язань України щодо СФЗ, передбачених УА, 

нагадаємо передусім про наближення національного законодавства у сферах 

благополуччя тварин і СФЗ до законодавства ЄС (п. 1 ст. 64). Сторони мають 

створити Підкомітет з управління СФЗ, який регулярно проводитиме моніторинг 

імплементації процесу наближення, передбаченого у Додатку V («Всеохоплююча 

стратегія імплементації Глави IV (санітарні та фітосанітарні заходи)») до УА, щоб 

надавати рекомендації стосовно заходів з наближення (п. 3 ст. 64 Угоди). Не 

пізніше, ніж протягом трьох місяців після набрання чинності цією Угодою (з 

моменту початку тимчасового застосування розділу IV Угоди 1 січня 2016 р.), тобто 

до 1 квітня 2016 р. Україна зобов’язана надати Підкомітету з управління СФЗ 

вказану стратегію, поділену на пріоритетні сектори, що стосуються заходів, 

визначених у Додатку ІV-А («Заходи СФЗ», які застосовуються до основних 

категорій живих тварин, до продуктів тваринного походження, рослинної продукції, 

харчових та кормових добавок), Додатку ІV-В («Стандарти благополуччя тварин», 

тобто стандарти стосовно розведення, транспортування тварин та пов’язаних з цим 

дій, а також оглушення та забою тварин) та Додатку ІV-С («Інші заходи») до УА (п. 

4 ст. 64). Передбачено, що «Стратегія» слугує довідковим документом для 

імплементації цієї Глави і буде додана до Додатку V УА (п. 4 ст. 64). Сторони 

домовилися також створювати, за необхідності, технічні робочі групи, які 

визначатимуть та вирішуватимуть наукові та технічні питання, що випливають із 

застосування цієї Глави (ст. 74). 

Розглянемо основні проблеми, пов’язані з імплементацією положень УА, які 

стосуються забезпечення благополуччя тварин, та відповідні необхідні заходи.  

Відсутність комплексної державної стратегії із забезпечення благополуччя 

тварин. В Україні досі не створено комплексної і системної стратегії, яка б чітко 

визначала кроки правотворчого та правозастосовного характеру, спрямовані на 

адаптацію та реалізацію європейських стандартів благополуччя тварин, попри 

ухвалення ще в 2006 р. Закону України «Про захист тварин від жорстокого 
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поводження» (який містить загальні принципи, що відповідають усталеним у ЄС 

[342]), а також прийняття та реалізацію Україною низки інших законів та 

підзаконних актів.  

Як зазначалось, норма п. 3 ст. 64 Угоди про асоціацію містить вимогу щодо 

створення і представлення Україною до 1.04.2016 р. погодженого і затвердженого 

Додатку V «Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (санітарні та 

фітосанітарні заходи)» [347]. Конкретизуючи, зазначимо, що «Стратегія» має 

визначати необхідні законодавчі зміни з питань захисту здоров’я та життя людей, 

тварин, рослин, безпечності харчових продуктів та кормів, удосконалення 

державного контролю за здоров’ям та безпечністю харчових продуктів та кормів 

тощо. На її основі повинні розроблятися законопроекти, які передбачають зміни 

щодо регламентації відповідних відносин [351, c. 7]. Наразі розроблено проект 

Додатку V, що містить перелік актів acquis communautaire ЄС, які України повинна 

імплементувати. Йдеться про майже 300 актів, близько 130 з яких має бути 

імплементовано у 2016 році [406]. 

У зв’язку із відсутністю комплексної державної стратегії забезпечення 

благополуччя тварин в Україні не були створені нормативні та інституційні 

механізми, які належним чином сприяли би виконанню вимог європейських 

стандартів у цій сфері. Нормативно-правові акти ЄС, які необхідно імплементувати, 

і практика їхнього застосування передбачають в багатьох випадках значно суворіші 

вимоги, ніж чинні в Україні. Відповідно, з одного боку, вітчизняні виробники 

перебувають у нерівних умовах з європейськими, які легко долають вимоги 

законодавства України, в той час як українським важко подолати вимоги ЄС. 

Останнє вимагає суттєвих матеріальних витрат та організаційних зусиль, а також 

наявності в суб’єктах господарської діяльності спеціалістів, що повинні отримувати 

свідоцтва, підтверджені незалежною підсумковою атестацією. З іншого боку, 

необхідно уникнути формального підходу до імплементації відповідних положень 

УА, домогтись якісних змін у практиці відносин у цій сфері, притаманній Україні. 

Адаптація національного законодавства до чинного в ЄС пов’язана також із 

подоланням проблеми наявності колізій та суперечностей між чинними в Україні 
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нормативно-правовими актами різних рівнів – проблеми, що ускладнює процес 

імплементації УА. Відповідна діяльність має бути системною і всебічною, що 

дозволить уникнути неузгодженостей в законодавстві, зумовлених різним рівнем 

змін у правовому регулюванні відносин щодо різних аспектів забезпечення 

благополуччя тварин. 

Інша проблема – недосконалість функціонування контролюючих органів, 

недостатня кількість спеціалістів, підготовлених для проведення інспектувань 

підприємств. Ще у більшій мірі це стосується досвіду їхньої практичної роботи за 

новими вимогами. Відсутня і відповідна судова практика. 

Необхідною є й активізація інформаційно-роз’яснювальної діяльності 

державних органів, яка повинна забезпечити отримання суб’єктами господарської 

діяльності всебічної інформації щодо нових вимог, пов’язаних із забезпеченням 

благополуччя тварин.  

Проблеми імплементації Угоди про асоціацію щодо благополуччя тварин при 

їхньому утриманні і розведенні для сільськогосподарських цілей. Додаток IV-В 

«Стандарти благополуччя тварин» до УА передбачає імплементацію актів acquis 

communautaire з питань: 1) утримання сільськогосподарських тварин; 2) 

транспортування тварин та пов’язаних з цим дій; 3) оглушення та забою тварин [19, 

c. 1628].  

Провідними актами ЄС, які регулюють відносини, пов’язані із утриманням та 

розведенням сільськогосподарських тварин, є Директива 98/58/ЕС про захист 

тварин, що утримуються на фермах [87]; Директива Ради 2008/120/ЕС про 

мінімальні стандарти захисту свиней [93], яка вносить зміни в Директиви Ради 

91/630/ЕС, 2001/88 і 2001/93, а також Додаток III, п. 26 Регламенту Ради 806/2003; 

Директива 1999/74/EС про встановлення мінімальних стандартів утримання курей-

несучок [89]; Директива 2007/43/EС про мінімальні правила утримання курей для 

виробництва м’яса [91]; Директива Ради 2008/119/EC, яка забороняє використання 

обмежених індивідуальних загонів для худоби віком більше восьми тижнів [92] 

тощо.  
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У проекті Додатку V «Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV 

(санітарні та фітосанітарні заходи)» до УА заплановано імплементувати в Україні 

наступні акти у сфері утримання і розведення тварин: Рішення Комісії 2006/778 

стосовно мінімальних вимог до збору інформації під час перевірок місць, де 

розводяться певні види тварин; Директива Ради 1999/74/EС, що встановлює 

мінімальні стандарти для захисту курей-несучок; Директива Комісії 2002/4/EС про 

реєстрацію підприємств утримання курей-несучок, відповідно до директиви Ради 

1999/74/EС; Директива Ради 2007/43/EС, що встановлює мінімальні правила для 

захисту курей, що утримуються для виробництва м’яса; Директива Ради 

2008/119/EC, що встановлює мінімальні стандарти для захисту телят; Директива 

Ради 2008/120/EC, що встановлює мінімальні стандарти для захисту свиней [406]. 

Загальним актом acquis communautaire, що стосується сільськогосподарських 

тварин загалом і має бути імплементований в Україні, є Рішення Комісії 2006/778 

стосовно мінімальних вимог до збору інформації під час перевірок місць, де 

розводяться певні види тварин з сільськогосподарськими цілями [55]. Рішенням 

передбачено, що компетентний орган повинен збирати і систематизувати всі основні 

дані про порушення положень нормативно-правових актів, подавати щорічні звіти, а 

також аналіз найбільш серйозних порушень та національний план дій із запобігання 

і зменшення кількості порушень на найближчі роки.  

Оскільки нормативні вимоги, відповідність яким має бути перевірена, містяться 

у Директиві 98/58/EС про захист тварин, що утримуються на фермах [87], а також 

Директиві 91/629/EEC, що містить мінімальні стандарти захисту телят [85], 

Директиві 91/630/EС (свині) [86], Директиві Ради 1999/74/EС (кури-несучки) [89], 

імплементація рішення 2006/778/EC можлива за умови дотримання вказаних 

директив. При порівнянні положень Директиви 98/58/EС із нормами законодавства 

України (Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» 2006 p. [342] і 

Порядку використання тварин у сільському господарстві 2012 р. [385]) відзначалось, 

що в основних аспектах, до яких належать вимоги до приміщень, забезпечення 

свободи переміщення тварин, вимоги до обладнання, що застосовується до тварин, 

порядок їхнього розведення, кадрове забезпечення, проведення інспекцій, облік, 
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положення acquis communautaire ґрунтовніші, детальніші, чіткіші, закріплюють вищі 

стандарти. Отже, приведення до відповідності їм чинних в Україні нормативних та 

інституційних механізмів потребуватиме значного удосконалення, а реалізація 

господарствами – суттєвих матеріальних витрат та зусиль. 

Оскільки законодавство України не передбачає звітності, про яку йдеться у 

Рішенні 2006/778/EС, очевидні й труднощі, пов’язані із підготовкою спеціалістів, 

організацією перевірок, узагальненням та аналізом даних. Завдання ускладнює те, 

що проект Додатку V «Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (санітарні 

та фітосанітарні заходи)» до Глави IV Угоди про асоціацію передбачає 

імплементацію Рішення Комісії 2006/778/EС у поточному 2016 році.  

Втім, очевидно, що введення вимог про високі стандарти утримання тварин, 

систематизацію порушень, аналіз найсерйозніших з них, створення та ухвалення 

національного плану дій із запобігання і зменшення кількості порушень сприятиме 

покращенню стану у сфері забезпечення благополуччя сільськогосподарських 

тварин в Україні. Потреба імплементації Рішення Комісії 2006/778 видається 

безсумнівною. 

Що стосується окремих видів тварин, зазначимо, що основним актом у сфері 

забезпечення благополуччя курей-бройлерів є Директива Ради 2007/43/EС [91], що 

також має бути імплементована в Україні у 2016 р. [406]. Встановлюючи мінімальні 

стандарти утримання курей, що вирощуються для виробництва м’яса, і 

застосовуючи «показники благополуччя», вона містить вимоги про максимальну 

щільність посадки курей (для зменшення наповненості приміщень), вимоги до 

параметрів вентиляції, освітлення, годування, підстилок для курей. Крім того, 

йдеться про перевірки усіх курок не менше двох разів на день; ретельний облік 

загиблих та вибракуваних птахів; заборонену суттєвих хірургічних втручань (крім 

терапевтичних, діагностичних, кастрації та підрізання дзьобу для попередження 

вищипування пір’я та канібалізму) [13]. 

Нормативні вимоги щодо курей-несучок закріплені Директивою Ради 

1999/74/EС [89] (імплементація в Україні запланована у 2016 р.) [406]. Одним з 

основних положень цього акту є заборона батарейних («незбагачених») кліткових 
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систем. Встановлені детальні вимоги до параметрів гнізда, простору для сідала, 

«корисного простору», маси для клювання і дряпання, необмеженості доступу до 

годівниці, до поїлок, настилу, засобів для сточування кігтів, шуму, освітлення, 

прибирання приміщень, визначені умови для підрізання дзьобу курей. Передбачені й 

вимоги з щоденного огляду всіх курей, зобов’язання компетентних органів держав 

здійснювати реєстрацію кожного закладу з присвоєнням власного розпізнавального 

номеру для відстеження походження яєць, реєстрацію, без якої закладам працювати 

заборонено. Порядок проведення реєстрації визначено Директивою 2002/4/EС [57]. 

Норми законодавства України щодо благополуччя і курей-несучок, і курей-

бройлерів містяться в кількох актах – Законі «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» 2006 р. [342], Порядку використання тварин у сільському господарстві 

2012 р. [385], Ветеринарно-санітарних правилах для птахівничих господарств і 

вимог до їх проектування 2001 р. [382]. Ретельно визначаючи умови утримання 

птахів (характеристики підстилок, підлоги, розміри внутрішніх поверхонь 

приміщень; температура, відносна вологість і швидкість руху повітря; наявність 

системи забору та видалення повітря з автоматичним керуванням), вони, однак, 

передбачають дещо м’якші вимоги, аніж передбачені актами ЄС. Це стосується 

важливих для благополуччя тварин питань, зокрема, щодо максимальної норми 

посадки бройлерів. Крім того, чинні в України нормативно-правові акти не містять 

положень про маркування м’яса бройлерів; заборони використання для курей-

несучок звичайних кліткових батарей; норм про навчання і інструктаж персоналу, 

який ловить бройлерів; вимог щодо перевірки стану курей двічі на день. Усе це 

означає суттєво нижчі стандарти добробуту птахів.  

Така невідповідність у сенсі як конкретних вимог, так і загальної 

спрямованості, неконкретність і декларативність положень означає при 

імплементації директив 2007/43/EС, 1999/74/EС і 2002/4/EС необхідність суттєвого 

удосконалення законодавства України. Можливим видається ухвалення окремого 

підзаконного акту і щодо бройлерів, і щодо курей-несучок, враховуючи відмінності 

між ними. В цих актах могли б бути систематизовані вимоги щодо забезпечення 

благополуччя птахів, встановлені чіткі та детальні норми стосовно всіх аспектів, які 
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врегульовані в acquis communautaire. Однак загалом, з огляду на суттєву 

невідповідність останньому чинного законодавства України, як і, звісно, практики, 

імплементація директив в Україні у 2016 р. видається сумнівною як у 

матеріальному, так і у контрольно-організаційному сенсі. 

Мінімальні стандарти для захисту телят (тобто корів та биків віком до шести 

місяців) визначені Директивою Ради 2008/119/EC [92], яка забороняє використання 

індивідуальних боксів для телят у віці понад вісім тижнів, окрім як за приписом 

ветеринара і якщо ізоляції вимагають здоров’я або поведінка тварини. Цей акт 

встановлює мінімальні розміри, інші вимоги до боксів і стандарти утримання телят в 

групі (зокрема, заборона прив’язування, за винятком специфічних обставин; вимога 

тактильного і візуального контакту; ретельне чищення і дезінфекція; забезпечення 

належних концентрації і циркуляції повітря, рівня пилу, температури, відносної 

вологості повітря, освітлення); вимагає, щоб їхня їжа містила достатньо заліза і 

волоконних продуктів та надавалась двічі на день. Стан телят має перевірятись 

принаймні двічі на день; лікування – здійснюватись без затримок, із залученням 

ветеринара, якщо теля не реагує на догляд. Крім того, держави-члени повинні 

забезпечувати проведення щорічних інспекцій з охоплення статистично 

репрезентативної вибірки і кожні два роки інформувати Єврокомісію про 

результати.  

Українське законодавство (Закон «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» №3447-ІV 2006 р., Порядок використання тварин у сільському 

господарстві» 2012 р., Відомчі норми технологічного проектування ВНТП-АПК 

№01.05 «Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)» 2005 р. [315]) 

сформоване таким чином, що Закон 2006 р. містить найзагальніші норми, які мають 

суттєві ознаки декларативності, Порядок 2012 р. – загальні вимоги стосовно усіх 

видів тварин, що використовуються у сільському господарстві (задоволення 

природних потреб; відповідні стандарти щодо приміщень, обладнання, інвентарю), 

Відомчі норми 2005 р. – детальніші положення про приміщення. Тобто, йдеться про 

певні елементи безсистемності і неповноти регламентації, що вимагає розробки і 

ухвалення окремого акту комплексного характеру. 
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Можна стверджувати про невідповідність цих актів стандартам законодавства 

ЄС, бо в перших відсутні встановлені acquis communautaire чіткі норми про 

заборону боксів і прив’язування телят (що широко практикується в господарствах 

України), про надання їм їжі з належним вмістом заліза і волоконних продуктів. 

Відомчі норми при цьому закріплюють технічні нормативи, тобто помітний брак 

спрямованості на забезпечення благополуччя тварин; до того ж ці нормативи 

неузгоджені із двома іншими актами.  

Таким чином, імплементація Директиви Ради 2008/119/EC потребуватиме 

суттєвіших змін і доповнень до законодавства України, аніж стосовно регламентації 

відносин щодо, наприклад, курей. Відповідно, необхідна систематизація, ретельне 

формулювання необхідних вимог, значніші матеріальні витрати та організаційні 

зусилля, спрямовані на реалізацію нормативних положень. Не дивно, що строк 

імплементації встановлено дещо пізніший – 2018 рік, хоча і він не видається таким, 

що може бути однозначно розцінений як достатній.  

Питання забезпечення благополуччя свиней в ЄС регулюються Директивою 

Ради 2008/120/EС [93]. Вона застосовується до всіх видів свиней і передбачає 

підвищення якості покриття для підлоги (зокрема, заборонена повністю щілинна 

підлога для свиноматок); розширення життєвого простору, доступного для 

свиноматок і підсвинків; встановлення вимоги утримувати вагітних свиноматок в 

групах протягом частини їхньої вагітності; підвищення рівня підготовки та 

компетентності персоналу із забезпечення благополуччя свиней; встановлення 

вимог до світла і максимальних рівнів шуму; забезпечення постійного доступу до 

питної води і засобів для риття та ігор; встановлення чотиритижневого мінімального 

віку відбирання.  

Чинні в Україні акти у цій сфері (Закон 2006 p., Порядок використання тварин у 

сільському господарстві 2012 р., Відомчі норми 2005 р. [316]), частково 

відповідаючи acquis communautaire, свідчать про потребу значного вдосконалення.  

Наприклад, у питаннях умов утримання свиней у Законі 2006 р. і Порядку 2012 

р. йдеться лише про загальні норми для усіх видів тварин; Відомчі норми 2005 р. є 

технічним документом з будівництва та обладнання приміщень. Натомість, попри 
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потребу, окремого комплексного нормативно-правового акту щодо благополуччя 

свиней, як і щодо телят, немає. Крім того, в актах вітчизняного законодавства 

відсутні чітко закріплені заборона повністю щілинної підлоги; особливі нормативи 

щодо голодування свиноматок; заборона станків для утримання свиноматок та 

утримання їх на прив’язі, тобто стандарти є суттєво нижчими, аніж наявні в ЄС. 

Відтак, необхідним є ухвалення окремого акту у сфері забезпечення 

благополуччя свиней, який би відповідав директиві ЄС. Як і для тієї, що стосується 

телят, строк імплементації Директиви Ради №2008/120/EC планується визначити 

2018 роком, що загалом природно у зв’язку із приблизно однаковим ступенем 

невідповідності українського законодавства acquis communautaire. Однак, з огляду 

на потребу ввести значно вищі стандарти утримання тварин, аніж наявні в Україні 

нині, він може виявитись недостатнім.  

Підбиваючи підсумки щодо імплементації УА стосовно благополуччя 

сільськогосподарських тварин, зазначимо таке. Наразі йдеться про часткову 

відповідність європейським стандартам, недоліки та прогалини українського 

законодавства практично в усіх сферах регламентації. Наявні проблеми стосуються 

таких характеристик чинних в України нормативно-правових актів, відмінних від 

європейських: загальність, нечіткість, розмитість вимог (щодо забезпечення потреб 

у харчуванні і свободи переміщення тварин; частини вимог до будівель та 

приміщень, де утримуються тварини; процедур проведення огляду тварин, обліку 

лікування та смертності), або й можливість різного тлумачення; брак механізмів 

забезпечення практичної реалізації загальних принципів, і, відтак, декларативність 

нормативних приписів; суперечності між різними актами. 

Оскільки загальні принципи, закріплені основними нормативно-правовими 

актами (насамперед, Законом України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» 2006 р. та Порядком використання тварин у сільському господарстві» 

2012 р.) не суперечать діючим в ЄС, мова йде про поглиблення, конкретизацію та 

деталізацію приписів. Імплементація актів ЄС має бути здійснена таким чином, щоб 

наявні нині недоліки регламентації були усунені, щоб кожне положення було не 
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формальним, а у взаємозв’язку і взаємодії з іншими спрямовувалось насамперед на 

досягнення благополуччя тварин – саме так, як це притаманно acquis communautaire.  

У зв’язку із необхідністю імплементації положень УА існує нагальна потреба 

розробки та ухвалення окремих підзаконних актів, спрямованих на досягнення 

вимог в тій чи іншій конкретній сфері, пов’язаній із забезпеченням благополуччя 

сільськогосподарських тварин, актів, що будуть відповідати не лише нормам 

законодавства ЄС, а й усталеному підходу до правотворчості. Йдеться про 

притаманну останньому структуризацію системи, за якої певна сфера відносин 

регулюється конкретним правовим актом, що забезпечує чіткість регламентації, 

уникнення дублювання та суперечностей між різними актами.  

Загалом, при імплементації Україною актів ЄС увагу має бути приділено 

забезпеченню конкретних параметрів благополуччя тварин. Однак проблеми 

можливі й у практичній реалізації відповідних норм, яка вимагатиме суттєвих 

доопрацювань у функціонуванні українських господарств і, відповідно, 

матеріальних витрат, організаційних зусиль і навчання. Щодо останнього, йдеться 

про вимоги стосовно таких питань як підготовка та надання документів персоналу з 

догляду за тваринами, який має володіти відповідними можливостями, знаннями та 

професійною компетентністю; забезпечення свободи переміщення тварин; 

забезпечення належного штучного освітлення, циркуляції повітря, рівня пилу, 

шуму, температури, відносної вологості повітря та концентрації газу в рамках меж, 

не шкідливих для тварин. 

Проблему може становити не лише високий рівень вимог, а і занадто малий 

проміжок часу для імплементації положень УА щодо актів ЄС: для Рішення 

2006/778 та директив 1999/74/EС, 2002/4/EС, 2007/43/EС – 2016 рік, і лише для 

директив 2008/119/EC та 2008/120/EC – 2018 рік. Необхідним, що очевидно, є 

обґрунтування та встановлення реальних перехідних періодів задля реального 

впровадження наближеного законодавства у сфері благополуччя тварин. Зрозуміло, 

що підсилений адміністративний тиск на менш підготовлені підприємства може 

призвести до негативних наслідків. З іншого боку, проблемою може стати 

формальний підхід до імплементації норм ЄС та відсутність реально діючих 
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механізмів забезпечення благополуччя тварин, яку, як видається, можна визнати 

пріоритетною.  

Ключовим завданням, спрямованим на забезпечення належного контролю за 

дотриманням вимог щодо благополуччя тварин при їхньому утриманні та 

розведенні з огляду на відповідні положення УА і норми ЄС є підготовка фахівців у 

сфері державного та відомчого контролю, що повинні мати належні знання та 

вміння.  

Благополуччя тварин у зоопарках та лабораторних тварин. Норми Додатку 

IV-B до Угоди про асоціацію, що передбачають імплементацію актів ЄС у трьох 

сферах благополуччя тварин (утримання і розведення; транспортування та пов’язані 

з цим дії; оглушення та забій), не розповсюджуються на тварин у зоопарках та 

піддослідних тварин. Втім, Україні притаманні вкрай серйозні проблеми у цих 

сферах; щодо тварин у зоопарках – невідповідність утримання навіть 

найелементарнішим стандартам щодо розміру і стану місць утримання тварин, 

харчування, нормативів щодо температури, надання тваринам можливостей 

проявляти свою природну поведінку (приміром, стосовно рухливості тварин тощо); 

щодо піддослідних тварин – жорстоке поводження з тваринами, яке проявляється у 

проведенні дослідів без анестезії, перевищенні кількості піддослідних тварин, 

багатократному використанні тварин в досліді, неналежних умовах утримання 

тварин у віваріях, негуманному умертвіння після дослідів тощо.  

Імплементація основних актів ЄС, насамперед Директиви 1999/22/EC про 

утримання тварин в зоопарках [88] і Директиви 2010/63/EC про охорону тварин, що 

використовуються в наукових цілях [104] сприяла би зміні ситуації. Зокрема, 

приведення законодавства України і практики у відповідність до вимог Директиви 

1999/22/EС допомогло би домогтись забезпечення зоопарками: благополуччя 

тварин, із наголосом, перш за все, на утриманні тварин таким чином, щоб це 

узгоджувалось з їхніми біологічними потребами і метою збереження різних видів; 

участі у дослідженнях, спрямованих на збереженні видів (та відповідне навчання); 

здійсненні вирощування в штучних умовах, переселення або реінтродукцію видів у 

дике середовище.  
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Щодо Директиви 2010/63/EС, йдеться про забезпечення дотримання так званого 

«Принципу 3R» («replace, reduce and refine the use of animals used for scientific 

purposes») – «замінювати, зменшувати і удосконалювати (мінімізація болю і 

страждань) використання тварин для наукових цілей», якому ні нормативна 

регламентація, ні практика, чинні в Україні, наразі аж ніяк не відповідають. 

Вказане зумовить, водночас, потребу суттєвих змін у загальних підходах до 

поводження із тваринами і ставленні контрольних та правоохоронних органів до 

порушень.  

Проблеми імплементації Угоди про асоціацію щодо благополуччя тварин при 

перевезенні. З-поміж актів ЄС, що регулюють питання забезпечення благополуччя 

тварин при їхньому перевезенні (Директиви 91/628/EЕС про захист тварин під час 

перевезення, Директиви 95/29/EС, що вносить зміни до Директиви 91/628/EЕС, 

Регламенту Ради 1255/97, Регламенту 1/2005, Директиви 92/65/EЕС, Регламенту 

576/2013, Виконавчого Рішення Комісії 2013/188/EС та деяких інших), у проекті 

«Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV» актами, що мають бути 

імплементовані в Україні, визначені основні із зазначених – Регламент Ради 1255/97, 

що стосується критеріїв Співтовариства до пунктів зупинок і змінює план поїздок, 

про який йдеться у додатку до Директиви 91/628/EЕС [95], а також Виконавче 

Рішення Комісії 2013/188/EС стосовно щорічних звітів про здійснення 

недискримінаційних перевірок відповідно до положень Регламенту 1/2005 [59]. 

Ці акти разом з Регламентом 1/2005 регулюють відносини щодо усіх основних 

питань, пов’язаних із захистом тварин під час завантаження на транспорт, 

транспортування та розвантаження. З-поміж ключових норм – ті, що встановлюють 

чіткі стандарти транспортних засобів, розроблення маршруту, тривалості 

транспортування та відпочинку, навчання водіїв тощо. Відповідний персонал має 

пройти навчання чи отримати кваліфікацію (при перевезеннях на понад 65 км мають 

бути сертифіковані та затверджені компанія-перевізник, водії, супроводжуючі 

особи, транспортні засоби), здійснювати транспортування без затримок, регулярно 

надавати тваринам воду, корми та відпочинок, перевіряти їхнє благополуччя.  
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При поїздках понад вісім годин, тварини мають, після закінчення цього 

терміну, отримати щонайменше 24-годинний відпочинок, а перевізник повинен 

вести журнал, в якому вказувати детальну інформацію про поїздку, час і місце 

надання тваринам відпочинку, їжі та води (Регламент 1/2005) [96].  

Рішення Комісії 2013/188/EС передбачає, що перевірки виконання вимог, 

встановлених Регламентом 1/2005, проводяться компетентним органом шляхом 

проведення недискримінаційних перевірок тварин, транспортних засобів та 

супровідних документів, а держави-члени зобов'язані подавати Комісії щороку до 30 

червня доповіді про перевірки із проведенням аналізу і визначенням основних 

труднощів та недоліків [59].  

Регламент Ради 1255/97 вимагає створення контрольних пунктів, в яких 

тварини мають відпочивати протягом 12 годин або більше, відповідно до правил ЄС 

про обмеження поїздок по часу [95]. Вказані пункти мають бути обладнані і 

доглядатись належним чином, зокрема йдеться про дотримання вимог щодо 

годування, відпочинку і обстеження тварин; запобігання поширенню інфекційних 

захворювань; щодо очищення і дезінфекції приміщень після кожного використання. 

Крім того, мають бути забезпечені контроль офіційного ветеринарного лікаря і 

занесення в журнал поїздок кожного проїзду через контрольний пункт; регулярний 

огляд пунктів, принаймні двічі на рік; призупинення діяльності при суттєвих 

причинах, особливо пов’язаних зі здоров’ям або благополуччям тварин. 

Українське законодавство наразі не містить положень про функціонування 

контрольних пунктів, водночас, це суттєво позитивно вплинуло би на забезпечення 

благополуччя тварин під час перевезення шляхом впровадження значно 

прогресивніших стандартів.  

Створення, належна діяльність та інспектування таких пунктів, хоча і 

об’єктивно необхідні, потребуватимуть суттєвого доопрацювання українського 

законодавства, вагомих матеріальних витрат і часу, а також підготовки як осіб, що 

працюватимуть на контрольних пунктах, так і службовців, які контролюватимуть 

відповідність їхнього функціонування вимогам нормативно-правових актів, 

ухвалених в рамках імплементації відповідних положень УА. Тому не дивно, що 
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датою прийняття актів, пов’язаних із Регламентом 1255/97, визначено 2019 рік, 

імплементації – 2020 рік [406]. Однак, з огляду на стан і тенденції розвитку ситуації 

в економіці України та низку інших завдань, і такі терміни можуть бути не 

дотримані. 

Стосовно положень Рішення Комісії 2013/188/EС, то щорічні доповіді держав 

про недискримінаційні перевірки повинні містити інформацію про кількість 

перевірок тварин, транспортних засобів і супровідних документів; дані про 

порушення усіх видів вимог, які містяться у законодавстві; інформацію про 

відповідальність і заходи з реалізації відповідальності для кожної категорії 

порушень. Не менш важливим обов’язком держав є подання у рамках щорічної 

доповіді двох інших документів – Аналізу основних недоліків, виявлених в ході 

недискримінаційних перевірок та Плану дій щодо усунення недоліків. Нетривалий 

строк імплементації Рішення Комісії 2013/188/EС (2016 рік) може викликати 

складнощі не лише для менш підготовлених суб’єктів господарювання, а і для 

контролюючих органів: важливим завданням є підготовка та належна організація 

роботи спеціалістів із контролю за виконанням вимог законодавства.  

Однак проблемнішим є забезпечення дотримання вимог Регламенту 1/2005, 

відповідність яким і перевіряється при реалізації Виконавчого Рішення Комісії 

2013/188/EС. Відповідний акт законодавства України, Правила транспортування 

тварин 2011 р. [399], встановлюючи загальні положення щодо перевезень, а також 

норми про площу місця утримання та про годування тварин на рівні тих стандартів, 

що закріплені Регламентом 2005 р., на відміну від останньої, не містить чітких 

положень про розробку маршруту, навчання водіїв, сертифікацію та затвердження 

компанії-перевізника, водіїв, супроводжуючих осіб і транспортних засобів, ведення 

журналу поїздок. Ця невідповідність потребує суттєвих нормативних змін, у 

практичному сенсі – проведення навчання, сертифікації.  

З огляду на недоліки, притаманні українському законодавству, видається 

необхідним і уникнення неузгодженостей між актами законодавства України, що 

можуть бути зумовлені внесенням змін щодо різних аспектів у різний час.  
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Проблеми імплементації Угоди про асоціацію щодо дотримання стандартів 

при оглушенні та забої тварин. У сфері забою тварин, відповідні обов’язки 

суб’єктів ЄС встановлені передусім Директивою 93/119/EС про захист тварин під 

час забою або умертвіння, яку, втім, частково змінив Регламент Ради 1099/2009, що 

встановив більш прогресивні норми і застосовується з 1 січня 2013 р. [97]. 

Сфера застосування Директиви 93/119/EС – відносини, пов’язані із 

переміщенням тварин, діяльністю скотобаз, фіксацією, оглушенням, забоєм і 

умертвінням тварин, які були виведені та утримувалися для виробництва м'яса, 

шкіри, хутра або інших продуктів, а також способи умертвіння тварин з метою 

боротьби з хворобами. Її положення передбачають застосування таких принципів: 

планування процедури забою та пов’язаних з ним операцій; уникнення хвилювань, 

болю, страждань тварини; забій шляхом оглушення з миттєвою втратою свідомості; 

володіння відповідними особами знаннями та навичками для гуманного поводження 

з тваринами, підтвердженими свідоцтвом; застосування тільки дозволених методів 

забою; наявність у осіб, що його здійснюють, ліцензії (дозволу).  

Встановлені стандарти різних методів і засобів забою тварин, обладнання, 

процедури проведення, перевірки результатів дій спеціаліста, інструкцій до 

обладнання, надання інформації щодо забою тощо [269, с. 7-9]. Держави-члени 

відповідальні за забезпечення доступності навчальних курсів для персоналу, який 

бере участь у забої і пов’язаних з ним операціях, а також за видачу свідоцтв, 

підтвердженими незалежною підсумковою атестацією [97]. 

Загальні принципи українського законодавства і положення відповідних актів 

[340; 342; 383; 384; 385] не відповідають закріпленим acquis communautaire ЄС, 

регламентація дій із оглушення й забою не є детальною та характеризується 

значними ознаками декларативності. Відсутність в Україні належних 

правореалізаційних механізмів і практики притягнення до відповідальності за 

порушення норм із забезпечення благополуччя тварин при оглушенні та забої в 

Україні частково пояснюється зміщенням підходів, бо в актах українського 

законодавства акцент зроблено на потребах здоров’я і безпеки людей.  
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Регламент 1099/2009, що містить прогресивні положення, застосовується у ЄС 

лише з 1 січня 2013 р., а у проекті «Всеохоплюючої стратегії….» заплановані 

ухвалення Україною відповідних нормативно-правових актів у 2018 р., 

імплементація – у 2019 р. [406]. Особливо важлива при цьому належна підготовка 

спеціалістів, осіб, які слідкують за забезпеченням благополуччя тварин, працівників 

контролюючих органів, а також дотримання технічних умов щодо інструментів та 

боєнь. Однак виконання відповідних положень, принаймні в повній мірі, суб'єктами 

господарської діяльності і державними органами в Україні видається дещо 

проблематичним.  

При цьому, дотримання суворих вимог до процедур оглушення та забою 

виправдане і спрямоване на те, щоб тварини якомога менше відчували фізичний, 

моральний біль, страх. Слушними виглядають і пропозиції про необхідність 

закріплення в законодавстві України розширеного переліку способів регулювання 

чисельності тварин [304]. Відповідно до закону в Україні діє схема, за якою «по 

можливості проводиться стерилізація, а якщо немає можливості – евтаназія». 

Враховуючи дефіцит у бюджетах коштів на проведенні стерилізації, відповідальні 

служби вдаються до негуманного методу – умертвіння тварин. Натомість 

європейська практика свідчить, що існує чимало додаткових способів регулювання 

чисельності – «скорочення місць перебування», «скорочення місць годівлі» тощо, 

втілення превентивних способів, як, наприклад, «боротьба з масовим незаконним 

розведенням тварин» тощо.  

Проблема неучасті України в основних європейських багатосторонніх 

договорах щодо поводження з тваринами. Як зазначалось, Україна є стороною 

Європейської конвенції про захист домашніх тварин 1987 р. Однак у інших 

європейських конвенціях Україна участі не бере. Йдеться про Європейську 

конвенцію про захист тварин під час міжнародних перевезень 1968 р. (а також 

альтернативну їй Європейську конвенцію про захист тварин під час міжнародних 

перевезень (переглянуту) 2003 р.), Європейську конвенцію про захист тварин, що 

утримуються на фермах, 1976 р., Європейську конвенцію про захист тварин, 

призначених на забій, 1979 р. та Європейську конвенцію про захист хребетних 
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тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей, 1986 р. 

Приєднання до вказаних конвенцій сприятиме наближенню законодавства України 

до європейських стандартів поводження з тваринами, зокрема, стандартами ЄC. 

Справа в тому, що самі акти ЄС (директиви, регламенти, рішення, рекомендації) 

базуються на положеннях цих договорів [14]. 

Як було продемонстровано при аналізі чинного вітчизняного законодавства, 

воно, значною мірою, характеризується декларативністю. При проголошенні тих 

самих загальних принципів, нормативний зміст правових актів у низці випадків не 

відповідає європейським стандартам. Приміром, Європейська конвенція про захист 

хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей, 

1986 р. передбачає (ст. 7), що серед процедур, які застосовуються до тварин, 

вибираються ті, що використовують мінімальну кількість тварин, спричиняють 

якнайменше болю, страждань, занепокоєння чи тривалої шкоди та які 

найвірогідніше призведуть до задовільних результатів. Натомість, в основному акті 

українського законодавства – Порядку проведення науковими установами дослідів, 

експериментів на тваринах 2012 р. у цьому контексті йдеться про планування 

діяльності шляхом обґрунтування виду тварин, що використовуватиметься, їхньої 

мінімальної кількості, необхідної для отримання достовірних результатів (п. 3.3.) 

[386]. Таким чином, вимоги щодо застосування саме тих процедур, які спричиняють 

якнайменше болю, страждань, занепокоєння чи тривалої шкоди тваринам в 

останньому не закріплені.  

Що ж до положень актів законодавства України, які відповідають 

багатостороннім міжнародним договорам, укладеним під егідою Ради Європи, то 

щодо них бракує відповідних норм про механізми реалізації, або такі механізми не 

функціонують належним чином. Йдеться, наприклад, про випадки, коли конвенції 

містять загальні вимоги, які потребують конкретизації і створення ефективних 

інституційних механізмів. Наприклад, та ж Конвенція 1986 р. містить статтю 3, 

згідно з якою кожна сторона зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для 

запровадження положень цієї Конвенції та забезпечення ефективної системи 

контролю та нагляду. Тобто, встановлені загальні вимоги до системи, що саме є 
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«всіма необхідними заходами» і яка система є «ефективно системою» не визначено. 

Тому навіть при формальній відповідності законодавства конвенційним нормам, 

реальна практика може відрізнятись. Як демонструє аналіз практики відносин у цій 

сфері, характерної для України, наявна система контролю аж ніяк не забезпечує 

благополуччя тварин у зв’язку із дослідами та іншими науковими цілями.  

Однак частішими все ж є випадки, коли багатосторонні договори містять більш 

прогресивні і детальні приписи, аніж акти українського законодавства; коли 

останнім притаманні суттєві прогалини.  

Усе це свідчить про безсумнівність потреби України ратифікувати вказані 

багатосторонні договори та імплементувати їхні положення, що сприятиме 

подоланню недоліків регламентації відносин, пов’язаних із забезпеченням 

благополуччя тварин, розв’язанню серйозних проблем, притаманних вітчизняній 

практиці у цій сфері.  

Варто додати, що імплементація Україною низки актів acquis communutaire 

матиме наслідком приведення вітчизняного законодавства у відповідність до 

конвенційних норм: це стосується, приміром, актів ЄС у сфері благополуччя 

сільськогосподарських тварин і приписів Європейської конвенції про захист тварин, 

що утримуються на фермах, 1978 р., бо перші ухвалені на її основі, деталізують, 

конкретизують і адаптують договірні положення до практики. Це типово для 

системи конвенцій РЄ і acquis communautaire загалом.  

Доцільність запровадження посади уповноваженого з питань захисту тварин. 

Для забезпечення виконання норм і стандартів щодо захисту тварин в Україні слід 

запровадити відповідний інститут, який був би уповноваженим на відслідковування 

поточної ситуації в державі з тим, як дотримується законодавство щодо захисту 

тварин, на моніторинг ситуації щодо дотримання вимог благополуччя тварин, які 

використовуються людиною в різних сферах життя, для оцінки чинного 

законодавства і напрацювання відповідних законодавчих ініціатив щодо поліпшення 

ситуації в державі з дотриманням вимог щодо захисту тварин та забезпечення 

їхнього благополуччя. Наприклад, австрійське законодавство щодо захисту тварин 

передбачає таку посаду. Відповідно до Федерального закону Австрії про захист 
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тварин у кожній провінції має бути призначений омбудсмен з прав тварин, який 

повинен працювати у контакті з Федеральним міністром охорони здоров’я. На 

посаду омбудсмена може бути призначена особа, яка має відповідну освіту (у сфері 

ветеринарної медицини, зоології, сільського господарства) та пройшла додаткове 

навчання стосовно захисту прав тварин. До повноважень омбудсмена відноситься 

представлення інтересів тварин. Він має статус учасника в адміністративному та 

кримінальному судочинстві, що стосується Федерального закону Австрії про захист 

тварин, уповноважений перевіряти матеріали справи та має право запитувати 

необхідну інформацію. Закон зобов’язує владу надавати сприяння омбудсмену у 

виконанні його обов’язків [313, c. 208-209].  

В Україні також зоозахисники закликали владу створити посаду 

уповноваженого з прав тварин. У 2010 році голова Київського еколого-культурного 

центру В.Борейко звернувся з відповідною ініціативою до Президента, 

аргументуючи свою позицію тим, що в Україні масово порушуються права тварин: 

систематичне і незаконне знищення безпритульних собак в містах, спортивне 

полювання, жорстокі експерименти на тваринах в наукових лабораторіях, існування 

комерційних дельфінаріїв, де дельфіни утримуються в жахливих умовах. Еколог 

наголосив, що ані Міністерство охорони навколишнього природного середовища, 

ані інші державні структури не займаються захистом прав тварин [306].  

В цілому, вважаючи цю ініціативу слушною, підкреслимо, що з юридичної 

точки зору доцільніше було би назвати такого уповноваженого саме «з питань 

захисту тварин», оскільки ані законодавство України, ані міжнародне право не 

містить норм щодо «прав тварин». Лише щодо захисту та благополуччя. 

Вважаємо, що введення посади уповноваженого з питань захисту тварин було 

би слушним з огляду на євроінтеграційний поступ України. Оскільки благополуччя 

тварин є предметом міждисциплінарного регулювання, тільки маючи відповідну 

структуру в системі центральних органів державної влади, можна покращити 

ситуацію з захистом тварин та забезпечити повне і ефективне дотримання 

стандартів щодо їхнього благополуччя. Тим більше, що подібні органи існують в 

низці європейських держав (Австрія, Мальта, Кіпр, Швейцарія тощо). 
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Окрім введення посади уповноваженого з питань захисту тварин деякі держави 

Європи відзначили необхідність захисту тварин на найвищому – конституційному 

рівні. Деякі європейські демократії передбачили в своїх Конституціях необхідність 

захисту тварин загалом, не поділяючи їх на домашніх та диких. Деякі держави 

Європи передбачили в конституціях обов’язок ухвалити національне законодавство, 

яке б врегульовувало питання не просто захисту та охорони навколишнього 

середовища, а й необхідність гуманного поводження з тваринами, забезпечення 

їхнього благополуччя тощо. Наприклад, Словенія у своїй Конституції [74] має 

статтю 72, присвячену здоровому навколишньому середовищу, де серед іншого 

виділяється частина четверта: «Захист тварин від жорстокого поводження 

регулюється законом». 

У 2002 році в Основному Законі ФРН [75] з’явилась стаття 20а «Захист 

природних основ життя і тварин», що зазначає: «Враховуючи також свою 

відповідальність перед майбутніми поколіннями, держава повинна захистити 

природні основи життя і тварин шляхом ухвалення відповідного законодавства, і 

відповідно до закону і справедливості, виконавчими і судовими діями в рамках 

конституційного порядку». Ця стаття знаходиться в частині Основного Закону ФРН, 

яка визначає загальні засади функціонування федерації. 

Для імплементації в національне законодавство необов’язково бути членом ЄС. 

Деякі розвинені європейські демократії, які не є членами ЄС, мають у своїх 

конституціях норми щодо необхідності захисту тварин. Швейцарська Конфедерація 

у своїй оновленій Конституції [76] передбачила цілу статтю, шо називається «Захист 

тварин» (ст.80), яка містить основні МПСБТ, а саме: 

1. Конфедерація повинна ухвалити закони про захист тварин. 

2. Вони, зокрема, мають регулювати: 

a. утримання та догляд за тваринами; 

b. експерименти на тваринах і процедури, що проводяться на живих тваринах; 

c. використання тварин; 

d. імпорт тварин і продуктів тваринного походження; 

e. торгівлю тваринами та перевезення тварин; 
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f. забій тварин. 

3. Забезпечення виконання норм є обов’язком кантонів, за винятком випадків, 

коли закон залишає це Конфедерації. 

Імплементацію міжнародних стандартів у вітчизняне законодавство слід 

розпочинати не шляхом внесення крапкових змін в закони України, а зі зміни 

загального підходу до тієї чи іншої сфери, зокрема зоозахисної, запроваджуючи 

через норми права нову філософію, нові принципи, на які сьогодні спирається 

європейське і світове співтовариство, в регулюванні, зокрема, питань захисту та 

благополуччя тварин. Таким чином, для України важливим є не тільки ухвалити 

закони, які б унеможливлювали жорстоке поводження з тваринами, а також 

забезпечували їхнє благополуччя. Принциповим могло б бути закріплення 

відповідних норм в Конституції, а саме в Розділі І, де мова йде про основні засади 

функціонування держави Україна. Зокрема, було б доцільним запозичити досвід 

Німеччини і закріпити в Конституції України обов’язок держави захищати природні 

основи життя і тварин. Наприклад, викласти частину першу статті 16 в такій 

редакції: «Держава зобов’язана захищати природні основи життя і тварин, 

враховуючи свою відповідальність перед майбутніми поколіннями». Також було б 

доцільним в рамках адаптації національного законодавства до європейських 

стандартів (зокрема ДфЄС) внести зміни до статті 66 чинної Конституції України і 

викласти її в наступній редакції: «Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду 

природній та культурній спадщині, гуманно ставитись до тварин, як до істот, 

здатних відчувати, відшкодовувати завдані ним збитки». 

Гуманне ставлення до тварин, яке реалізується на загальнодержавному 

публічному конституційному рівні – це один з маркерів, який засвідчує 

приналежність держави до цивілізованого світу визнаних демократій. В нашому 

випадку – до демократичної європейської спільноти. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ. 

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. 

МЕБ наділена державами-членами функцією підготовки і формулювання 

універсальних МПСБТ. Ці стандарти закріплені в двох документах МЕБ: Кодексі з 

охорони здоров’я наземних тварин і Кодексі з охорони здоров’я водних тварин. 

Інкорпорація стандартів МЕБ в міжнародні документи, зокрема, наприклад, в Угоду 

про асоціацію між Україною та ЄС, робить ці стандарти міжнародно-правовими, що 

є обов’язковими до виконання державами-учасниками договору. Значна географія 

імплементації стандартів благополуччя МЕБ в національні законодавства держав 

світу дає підстави визначати ці стандарти, як універсальні МПСБТ.  

Іншою ММУО, яка має на меті підтримувати належну якість харчових 

продуктів, зокрема і тваринного походження, є ФАО. Серед важливих функцій ФАО 

є охорона здоров’я тварин, оскільки наявність хвороб у сільськогосподарських 

тварин впливає на якість харчових продуктів. Основним документом, що розробила 

ФАО спільно з ВООЗ є Кодекс Аліментаріус, стандарти якого стосуються саме 

гігієни та попередження хвороб у тварин. Це позитивно впливає на рівень 

благополуччя тварин, складовою якого є належний ветеринарний догляд.  

Стандарти Кодексів МЕБ та Кодексу Аліментаріус слугують основою для 

формування національної законодавчої політики більшості держав. 

Рада Європи є єдиною на сьогодні ММУО, яка підготувала для ухвалення 

консолідовані в конвенції міжнародно-правові норми щодо благополуччя тварин. 

ЄС впроваджує активну політику щодо благополуччя тварин, ухвалюючи 

відповідні плани дій, стратегії, директиви, резолюції, регламенти тощо які в своїй 
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основі використовують стандарти, розроблені МЕБ. Україна зобов’язалась 

відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС привести у відповідність своє 

національне законодавство з європейськими нормами та стандартами, зокрема і 

МПСБТ. 

Міжнародне співробітництво щодо розробки та впровадження МПСБТ 

відбувається за активної участі МНУО. Одним з основних завдань МНУО було і 

залишається формування громадської думки щодо питань благополуччя тварин та 

винесення їх 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.  

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. 

Діяльність МНУО у сфері розробки та впровадження МПСБТ критикується 

аболіціоністами – прихильниками абсолютної заборони використання тварин для 

людських потреб. Разом з тим, якими б компромісними не були існуючі стандарти 

та норми щодо благополуччя тварин, вони в міру можливостей права сприяють 

благополуччю тварин, попереджають жорстоке поводження з ними, сприяють 

покращенню умов їх існування вже сьогодні. 

Аналіз процесів, пов’язаних з імплементацією положень Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, які стосуються забезпечення благополуччя тварин, дозволив 

визначити основні проблеми України у цій сфері. До них належать відсутність 

комплексної державної стратегії із забезпечення благополуччя тварин; проблеми 
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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.  

Імплементаційна діяльність має бути системною і всебічною, включати 

удосконалення законодавства, організацію державних установ, належну підготовку 

спеціалістів, активізацію інформаційно-роз’яснювальної роботи тощо. Частково 

сприятиме такій діяльності затвердження Додатку V «Всеохоплююча стратегія 

імплементації Глави IV (санітарні та фітосанітарні заходи)» до УА, яке має 

відбутись до 1 квітня 2016 р. При імплементації положень Угоди про асоціацію 

щодо благополуччя тварин необхідно уникнути формалістичного, а впровадити 

системний підхід до удосконалення законодавства, забезпечити його 

структуризацію, ухвалити єдині акти комплексного характеру щодо різних аспектів 

благополуччя тварин або різних видів тварин (залежно від конкретного аспекту). 

Мають бути забезпечені чіткість, однозначність, та, водночас, детальність і 

всебічність нормативної регламентації, у актах законодавства – закріплені 

положення, які б у повній мірі відповідали підходам і стандартам, усталеним у ЄС. 

Повинні бути усунені недоліки чинного в Україні законодавства, насамперед 

загальність, декларативність, брак механізмів забезпечення практичної реалізації, 

можливість різного тлумачення, дублювання положень, суперечності між різними 

актами. У підсумку, кожне нормативне положення має, у взаємозв’язку і взаємодії з 
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іншими, спрямовуватись на досягнення благополуччя тварин та інших цілей, 

визначених у відповідних частинах Угоди про асоціацію. 

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.  

В цілому, проблему може становити не лише високий рівень вимог acquis 

communautaire у всіх зазначених аспектах, а і занадто малий проміжок часу для 

імплементації положень УА щодо актів ЄС. Важливим видається обґрунтування та 

встановлення реальних перехідних періодів задля реального впровадження 

наближеного законодавства у сфері благополуччя тварин.  

Забезпеченню благополуччя тварин сприятиме і 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 великою кількістю прогалин, які мають бути подолані шляхом 

імплементації положень вказаних конвенцій. Доцільним було би створити окремий 

орган, який би 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.  

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

першу статті 16 чинної Конституції України в такій редакції: «Держава зобов’язана 

захищати природні основи життя і тварин, враховуючи свою відповідальність перед 

майбутніми поколіннями». Також було б доцільним внести зміни до статті 66 чинної 

Конституції України і викласти її в наступній редакції: «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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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 
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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.  
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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 
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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 
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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 
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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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