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Анотація. Проведено аналіз основних понять добробуту тварин. 

Дослідження тематики добробуту тварин та захист від жорстокого 

поводження є новою для української школи міжнародного права. 

Рада з добробуту продуктивних тварин зазначила, що на додаток до 

«п'яти свобод», з точки зору добробуту під час забою тварин, необхідно 

приділяти увагу всім технологічним процесам. 

Подальший розвиток цього напрямку в Україні залежить від нормативно-

правового регулювання захисту тварин від жорстокого поводження, розробки 

рекомендацій і законодавчих актів, які відповідатимуть міжнародним 

стандартам. 
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Abstract. Analysis of the basic concepts of animal welfare. 

Research topics of animal welfare and protection from abuse is new to 

Ukrainian school of international law. 

Board welfare of farm animals indicated that in addition to the "five freedoms", 

in terms of the welfare of animals during slaughter is necessary to pay attention to all 

of the process. 



Further development of this direction in Ukraine depends on the legal 

regulation of protection of animals from cruelty, developing guidelines and 

legislation that meet international standards. 
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Вступ. Протягом життя тварини постійно піддаються дії потенційних 

«стресорів» зовнішнього середовища і відповідають на їх дії шляхом 

біохімічних, фізіологічних та поведінкових змін, які допомагають тварині 

адаптуватися і вижити.  

Щоб знизити дію стрес-факторів на організм тварин необхідно знати 

специфіку і інтенсивність дії нових чинників які виникають в процесі 

інтенсивної технології виробництва продукції тваринництва. Цими чинниками 

можна управляти або ж обмежити їх негативний вплив на тварин до можливого 

мінімуму вивчаючи добробут тварин [1].  

Добробут тварин (animal welfare) – це комплексне поняття, яке може 

трактуватись з трьох точок зору: перше визначення має відношення до 

фізичного стану тварин (гомеостаз), друге – виділяє психічний стан тварин 

(відчуття),  третє -  добробут з позиції природності (телос). 

Ми повинні визначити добробут тварин таким чином, щоб це можна було 

легко пов’язати із такими поняттями як потреба, свобода, пристосування, 

контроль, передбачуваність, відчуття, страждання, біль, хвилювання, страх, 

стрес і здоров’я [2]. 

Всесвітня організація з охорони тварин (WSPA) у співдружності з 

ветеринарним факультетом Брістольського університету (Англія) впродовж 

останніх 50 років займаються розробкою наукових досліджень з питань 

добробуту тварин. У цих дослідженнях велика увага приділяється таким 

поняттям як: добробут – це шлях до правильного розуміння тварин; етика – 

вчинки людей по відношенню до тварин; право добробуту – як люди повинні 

поводитися з тваринами (законодавчий захист) [3]. 



Добробут характеризує стан тварин в її спробах пристосуватись  до 

власного середовища існування [4]. 

Всесвітня ветеринарна асоціація (2000 р.) визнала добробут тварин як 

наукову дисципліну, яка включає прикладні аспекти етології, біоетики, поняття 

страждання і добробуту. 

Тому метою наших досліджень було вивчення основних понять добробуту 

тварин та розгляд законодавчих нормативно-правових актів, якими 

регламентовано забезпечення здоров’я продуктивних тварин.  

Результати досліджень. Говорячи про добробут тварин, ми намагаємося 

оцінити стан тварини з позиції самої тварини. Оцінка добробуту повинна 

базуватися на біології видів і, особливо на знанні способів, які використовують 

тварини, намагаючись пристосуватися до умов навколишнього середовища.  

Якщо в певний час тварина немає проблем, з якими треба боротися тоді, 

ймовірно, вона знаходиться в хорошому стані, на що вказують фізіологічні 

показники, психологічний стан і поведінка. Інша тварина може мати ряд 

проблем, до яких вона не може адаптуватися. Пристосування вказує на 

можливість контролю психологічної і фізіологічної стабільності, а якщо 

адаптація є невдалою, тоді, як результат – виникають проблеми із ростом, 

розвитком, репродукцією  тварин, інколи це призводить навіть до загибелі.  

Припускають, що ні здоров’я, ні комфортні умови утримання тварин, не 

можуть гарантувати їх добробут. Добробут залежить від того, що тварина 

відчуває. 

Вчені та політики багатьох країн світу однозначні в думці, що добробут 

тварин має розглядатись з точки зору «п’яти свобод». 

Вперше «п’ять свобод» були введені Радою з добробуту продуктивних 

тварин  (FAWC) у Великобританії і є прийняті у всьому світі. Вони є простим, 

але  корисним інструментом, за допомогою якого можна оцінити сильні і слабкі 

сторони будь-якої системи утримання тварин.  

Відповідно до Європейської конвенції з захисту домашнiх тварин від 13 

листопада 1987, «Людина має моральний обов'язок по відношенню до живих 



істот і повинна пам'ятати про те, що домашні тварини мають особливий зв'язок 

з людьми, а також сприяють поліпшенню якості життя, і внаслідок цього - 

мають велику цінність для суспільства». 

У 2003 році Рада з добробуту продуктивних тварин зазначила, що на 

додаток до «п'яти свобод», з точки зору добробуту під час забою тварин, 

необхідно приділяти увагу всім технологічним процесам, а саме:  

– транспортуванню тварин, застосовуючи спеціально обладнаний 

транспорт; 

– передзабійному утриманню тварин на м’ясокомбінаті, залучаючи 

компетентний персонал і застосовуючи відповідні умови утримання; 

– забою тварин, використовуючи відповідне обладнання та ефективні  

методи забою, які викликають миттєву втрату свідомості і гарантують, що 

тварина не отямиться і цей процес буде продовжуватися до настання смерті. 

Основними факторами, що негативно впливають на добробут тварин до 

забою можуть бути неправильно організовані  і зайві перегони, больові відчуття 

від травм, мічення (біркування), змішування тварин з різних станків тощо [5].  

У Законі України «Про ветеринарну медицину», в розділі V – «Захист 

здоров’я тварин», встановлено загальні положення щодо надання ветеринарної 

допомоги всім тваринам та обов’язки осіб, що утримують тварин, які 

зобов’язані охороняти здоров’я та благополуччя тварин. Визначено перелік 

вимог, до Указу Президента України № 464/ 2011 року «Про затвердження 

Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України» яких 

необхідно дотримуватись.  

Основними завданнями Держветфітослужби є:  

– проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за 

здоров’ям тварин, безпечністю та якістю кормів та інших товарів, охорони 

території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, 

включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), з територій 

інших держав або карантинних зон; 



– здійснення державного контролю за розведенням та утриманням 

сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними; 

– проведення моніторингу поширення та визначення біологічної 

характеристики збудників особливо небезпечних хвороб тварин, включених до 

списку МЕБ, з метою прийняття заходів, пов’язаних з епізоотичною та 

епідеміологічною діагностикою спалаху заразних хвороб;  

– організація роботи з проведення оцінки використання ветеринарних 

препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, їх вплив на 

здоров’я тварин. 

Законом України «Про корми» зазначено настанови з належної практики 

виробництва кормів (Ст.28), які включають інформацію про небезпечні 

фактори, що виникають під час первинного виробництва кормів та 

рекомендації щодо їх контролю, зокрема контролю забруднення 

мікотоксинами, важкими металами, радіоактивними речовинами тощо. 

Належна практики виробництва кормів включає проведення процедур та 

практичних заходів для забезпечення умов гігієни під час виробництва, 

пакування, зберігання та транспортування кормів. 

План державного моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів 

розроблений у відповідності до Закону України «Про ветеринарну медицину» з 

урахуванням принципів, викладених у Директиві Ради Європи 95/53 від 

25.11.1995 року, Розпорядження ЄС 882/2004 року «Про офіційний контроль 

для гарантування відповідності кормів вимогам законодавства, санітарії та 

благополуччя тварин».  

Важливу роль у вирішенні питань добробуту тварин, на світовому рівні 

відіграє Міжнародне епізоотичне бюро (Всесвітня організація охорони здоров’я 

тварин World Organization for Animal Health, the Office Internationale des 

Epizooties, OIE або МЕБ) [6 ]. Вона була створена у 1924 році і нині її членами є 

172 країни світу. Завдання МЕБ – «Профілактика поширень хвороб у світі» - 

було скориговане четвертим Стратегічним планом 2006/2010 року до 

«Покращення здоров’я тварин у світі».  



Крім інших важливих завдань МЕБ, згідно з мандатом СОТ, відповідає за 

розробку й поширення стандартів здоров’я тварин щодо безпеки міжнародної 

торгівлі тваринами і продуктами тваринництва. У випадках, які не передбачені 

рекомендаціями МЕБ або коли країна наполягає на використанні більш 

жорстких санітарних норм, її заходи щодо забезпечення здоров’я тварин мають 

гарантуватися на аналізі ризику імпорту, описаному в Санітарному кодексі 

наземних тварин (Terrestrial Animal Health Code) [7]. 

На 73 – й Генеральній Сесії МЕБ у травні 2005 було прийняте рішення про 

включення до Санітарного кодексу наземних тварин кількох стандартів з 

добробуту тварин. 

Керівними принципами для забезпечення добробуту тварин є Санітарний 

кодекс наземних тварин МЕБ визнає наступне: 

– існує критична залежність між здоров’ям та добробутом тварин; 

– визнані на міжнародному рівні «п’ять свобод» є цінними орієнтирами у 

забезпеченні добробуту тварин; 

– міжнародно визнані «три Rs» ( Reduction – зменшення кількості тварин; 

Refinement – удосконалення експериментальних методів; Replacement – заміна 

тварин нетваринними об’єктами, наприклад культурами клітин) є цінними 

вказівками добробуту тварин відповідно наукових досліджень; 

– використання тварин має супроводжуватись етичною відповідальністю 

за забезпечення найбільш практично можливого рівня їх добробуту; 

– в останні роки досягнуто значного прогресу в розвитку наукових методів 

оцінки добробуту тварин, які лежать в основі рекомендацій МЕБ. 

Дослідження тематики добробуту тварин та захист від жорстокого 

поводження є  новою для української школи міжнародного права. 

З метою обговорення юридичних проблем забезпечення добробуту тварин 

та їх захисту від жорстокого поводження були проведені Міжнародно-правові 

читання «Міжнародно-правові стандарти поводження з тваринами і їх захист та 

практика України: проблеми ратифікації Європейської концепції про захист 



домашніх тварин», за результатами якого було видано спецвипуск 

Українського часопису Міжнародного права [8]. 

Висновки. 1. Для охорони здоров'я й добробуту тварин необхідно 

дотримуватись принципів «п'яти свобод» та загальних вимог, які 

регламентовано нормативно-правовими актами і відповідають міжнародним 

стандартам.  

2. Добробут тварин – це комплексне поняття, яке залежить від багатьох 

чинників, серед яких вирощування, транспортування та забій є основними.   
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