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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Наприкінці 80-х років ХХ століття в Україні, як і в 

окремих радянських республіках, які згодом утворили Співдружність 

незалежних держав, почалися процеси соціальної трансформації, спрямовані на 

зміну політичних та економічних підвалин, що тривають і в сучасних умовах. В 

умовах суспільної трансформації виникає давно відоме соціальній науці явище 

аномії (безнормність) як певного стану соціальної організації, притаманного 

будь-якому перехідному суспільству, яке характеризується руйнацією ціннісно-

нормативної системи – загального підґрунтя соціальної єдності. Жорстоке 

поводження з тваринами у суспільстві, де повинна панувати мораль і 

гуманність, на жаль, зустрічається нерідко і негативно впливає на свідомість 

людей, їхню моральність, сприяє поширенню жорстокості та агресивності серед 

дітей та молоді. 

Актуальність проведення компаративістського дослідження 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами 

обумовлена підтвердженою статистичними показниками ефективністю 

адміністративно-правової охорони об’єктів тваринного світу в окремих країнах 

Співдружності незалежних держав (далі – СНД). Так, за ст. 157 Кодексу 

Республіки Молдова про правопорушення за жорстоке поводження з тваринами 

було притягнуто до відповідальності 1026 осіб, зокрема: у 2010 р. – 167, 

2011 р. – 183, 2012 р. – 218, 2013 р. – 227, 2014 р. – 231; з них у вигляді 

штрафу – 828 осіб (фізичні особи – 801, посадові особи – 27), безоплатної праці 

на користь суспільства, тобто громадських робіт, – 198 осіб, на загальну суму 

штрафів 491 тис. 832 грн., причому середній розмір накладеного штрафу 

становить 27 умовних одиниць (1 умовна одиниця дорівнює 24 леям), що в 

перерахунку на національну валюту дорівнює 648 грн. (за подібне діяння в 

Україні передбачений втричі менший розмір штрафу – 194 грн.), з них на 

фізичних осіб накладено штрафів на суму 475 тис. 794 грн., а на посадових 

осіб – 16 тис. 38 грн. Натомість в Україні, згідно зі статистичними даними, 

упродовж 2010–2015 рр. до адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами було притягнуто 92 особи, зокрема: у 2010 р. – 22, 

2011 р. – 16, 2012 р. – 13, 2013 р. – 32, 2014 р. – 4, 2015 р. – 5, що свідчить про 

необхідність пошуку організаційно-правових шляхів удосконалення системи 

адміністративно-правових заходів охорони об’єктів тваринного світу від 

жорстокого поводження як основного безпосереднього об’єкту 

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 89 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), та громадської моральності – 

як додаткового безпосереднього об’єкту. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження адміністративної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами є праці вітчизняних та 

зарубіжних учених у галузі теорії права, адміністративного права та процесу, а 

саме: В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, В. М. Гаращука, 

І. П. Голосніченка, Н. В. Коваленко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

А. Т. Комзюка, Т. М. Кравцової, О. В. Кузьменко, Р. С. Мельника та інших. 
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Серед досліджень, які безпосередньо присвячені питанням юридичної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, слід виокремити 

дисертації В. О. Морозової (2003 р.), І. А. Головка (2010 р.) та монографію 

А. О. Данилевського, Д. О. Калмикова (2013 р.). Але в цих наукових 

дослідженнях питання адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами (порівняльно-правова характеристика законодавства 

України та країн СНД) не досліджувалися. Вказані обставини й зумовили 

актуальність теми дослідження. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямків розвитку 

правової науки в Україні на 2011–2015 роки, затверджених постановою 

Загальних зборів НАПрН України від 24 вересня 2010 р. № 14-10, Основних 

наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у 

галузі природничих, технічних та гуманітарних наук на 2014–2018 рр., 

затверджених постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

з’ясуванні сутності та особливостей адміністративної відповідальності за 

жорстоке поводження з тваринами шляхом порівняльно-правової 

характеристики законодавства України та країн СНД і розробці науково 

обґрунтованих пропозицій з удосконалення вітчизняного законодавства та 

практики його застосування.  

Згідно з указаною метою у дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі 

основні задачі: 
 узагальнити наукові підходи щодо історико-правового аспекту 

становлення та розвитку адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами за законодавством України та окремих країн СНД; 

 здійснити порівняльну характеристику правового регулювання 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами в 

Україні та окремих країнах СНД; 

 розкрити поняття та підстави адміністративної відповідальності за 

жорстоке поводження з тваринами за законодавством України та окремих країн 

СНД; 

 охарактеризувати склад адміністративного правопорушення, повязаного з 

жорстоким поводженням із тваринами, за законодавством України та окремих 

країн СНД; 

 розкрити особливості застосування санкцій за жорстоке поводження з 

тваринами за законодавством України та окремих країн СНД; 

 встановити сутність провадження в адміністративних справах щодо 

жорстокого поводження з тваринами за законодавством України та окремих 

країн СНД; 

 здійснити характеристику співвідношення адміністративної та 

кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами за 

законодавством України та окремих країн СНД; 

 з урахуванням міжнародного досвіду публічного адміністрування 

сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо розв’язання проблем 
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та перспектив розвитку законодавства з питань адміністративної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.  

Предметом дослідження є адміністративна відповідальність за жорстоке 

поводження з тваринами (порівняльно-правова характеристика законодавства 

України та країн СНД). 

Методи дослідження. У дисертації використано комплекс методів 

наукового пізнання. Методологічною основою дослідження став діалектичний 

метод, використання якого дало змогу скласти цілісну систему уявлень про 

сутність та особливість адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами шляхом порівняльно-правової характеристики 

законодавства України та країн СНД. За допомогою системного підходу 

розкрито адміністративну відповідальність як комплексну систему, що включає 

в себе правові, організаційні та технічні компоненти (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2). 

Логіко-семантичний метод застосовувався для поглиблення і вдосконалення 

понятійного апарату адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами та формулювання у дослідженні інших визначень 

(підрозділи 1.3, 3.1, 3.3). Компаративний метод та метод аналізу дали 

можливість комплексно охарактеризувати положення законодавства України, 

що регулює адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з 

тваринами, а також відповідне законодавство Республіки Білорусь, Республіки 

Вірменії, Республіки Киргизстан, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, 

Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан тощо (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 

3.2). Формально-юридичний метод дав змогу всебічно вивчити 

адміністративно-правові норми, що регулюють діяльність органів публічної 

адміністрації щодо притягнення до адміністративної відповідальності за 

жорстоке поводження з тваринами в Україні та окремих країнах СНД, а також 

окреслити напрями вдосконалення в цій сфері (розділи 2, 3). Метод 

анкетування використовувався для з’ясування наявних у досліджуваній сфері 

проблем на основі проведення анкетування громадян (розділ 3). Метод 

прогнозування дав можливість сформувати пропозиції до законодавства у 

досліджуваній сфері (розділи 2, 3). 

Нормативну основу роботи склали Конституція України, закони, підзаконні 

акти, що регулюють адміністративну відповідальність за жорстоке поводження 

з тваринами. Для розробки пропозицій з удосконалення адміністративної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами використано 

законодавство Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Республіки 

Вірменія, Республіки Киргизстан, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, 

Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати діяльності органів 

публічної адміністрації щодо притягнення до адміністративної відповідальності 

за жорстоке поводження з тваринами в період 2010–2015 рр., справи про 

адміністративне правопорушення, передбачене ст. 89 КУпАП, а також 

матеріали анкетування 220 громадян у Дніпропетровській, Запорізькій, 
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Львівській та Харківській областях, а також у м. Києві. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній юридичній науці порівняльно-правовим 

дослідженням адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

– визначено та узагальнено наукові підходи щодо історико-правового 

аспекту становлення та розвитку адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами в Україні, що дало змогу визначити основні етапи 

розвитку вітчизняного законодавства: дореволюційний (до 1917 р.); 

післяреволюційний (1917–1990 рр.); сучасний (1990 р. – теперішній час). 

– сформульовано авторське визначення поняття «адміністративна 

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами» як примусове, з 

додержанням встановленої процедури, реагування держави на адміністративне 

правопорушення, яке полягає у жорстокому поводженні з тваринами, їх 

мордуванні або вчиненні інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи 

загибелі, та застосування правомочним суб’єктом передбачених 

законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів впливу до 

правопорушника; 

– з урахуванням зарубіжного досвіду країн СНД (Республік Азербайджан, 

Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан) обґрунтовано необхідність 

вдосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності за 

жорстоке поводження з тваринами шляхом: збільшення розміру штрафу (від 

двадцяти одного до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян); доповнення альтернативними видами стягнень, такими як виправні 

роботи, адміністративний арешт; запровадження кваліфікуючих ознак (зокрема, 

вчинення діяння групою осіб; скоєння правопорушення особою, яку протягом 

року піддано адміністративному стягненню); доповнення ст. 221 КУпАП 

нормою щодо виключно судового розгляду у справах за жорстоке поводження з 

тваринами;  

удосконалено: 
– наукові положення щодо визначення стадій провадження у справах про 

притягнення до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами (з урахуванням законодавства країн СНД), а саме: порушення 

адміністративного провадження; розгляд справи і винесення рішення; 

оскарження рішення (факультативна); виконання рішення по справі; 

– наукові підходи до визначення елементів складу адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з жорстоким поводженням з тваринами, шляхом 

порівняльно-правової характеристики адміністративного законодавства 

України та окремих країн СНД; 

дістали подальшого розвитку:  
– концепції щодо розуміння сутності предмету адміністративного 

правопорушення, яке полягає у жорстокому поводженні з тваринами; 

– обґрунтування положення про те, що жорстоке поводження з тваринами 
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може відбуватися як у формі активних дій (наприклад, побої), так і 

бездіяльності (наприклад, невиконання зоогігієнічних норм, мордування 

голодом). При цьому характерним для законодавства як України, так і держав 

СНД є те, що у ньому не визначається вичерпне коло діянь, які розцінюються 

як жорстоке поводження з тваринами – такими можуть бути будь-які прояви 

поведінки осіб, що призвели до страждань тварини; 

– наукові концепції щодо критеріїв розмежування адміністративної та 

кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, а саме: 

ступінь суспільної небезпечності діянь; спосіб вчинення діяння; вина; мотив; 

мета; обставини вчиненого діяння та наслідки тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

— науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції з проблем 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами можуть 

бути основою для подальших наукових досліджень з відповідної проблематики 

(акт впровадження ДВНЗ «Національний гірничий університет» від 08.12.2014); 

— правотворчій діяльності – для вдосконалення КУпАП, уточнення чинних 

нормативно-правових актів (лист Комітету Верховної ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності вх. № 4-12/12-2276 

від 07.12.2014); 

— правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності органів, які 

наділені юрисдикційними повноваженнями щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами; 

— навчальному процесі – для вдосконалення навчально-методичного 

забезпечення дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність» тощо (акти впровадження ДВНЗ «Національний гірничий 

університет» від 19.06.2015; Університету митної справи та фінансів від 

05.01.2016).  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Тенденція розвитку 

приватноправових відносин в сучасних умовах» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено 

у 7 наукових статтях, з них 6 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 220 сторінок, в т. ч. основного 

тексту – 167 сторінок. Список використаних джерел налічує 215 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи адміністративної відповідальності 

за жорстоке поводження з тваринами в Україні та деяких країнах СНД» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток адміністративної 
відповідальності за жорстоке поводження з тваринами на території 
України» наголошено, що правова охорона тваринного світу в Україні має 

глибокі історичні корені і сягає часів Київської Русі. Акцентовано увагу на 

розвитку правового регулювання відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами за часів існування Запорізької Січі. Констатовано, що вже у 

ХІХ столітті суспільство повністю усвідомило необхідність правового 

урегулювання сфери відносин «людина – тваринний світ». 

Окрему увагу приділено характеристиці розвитку післяреволюційного 

вітчизняного законодавства (з 1917 р.) щодо охорони тваринного світу. 

Наголошено, що зазначене законодавство, яке врегульовувало використання 

об’єктів тваринного світу в сільському господарстві, характеризувалось 

безсистемністю та наявністю великої кількості суперечностей, при цьому 

з’ясовано, що в той час відповідальність за жорстоке поводження з тваринами 

не встановлювалась. До того ж звертається увага на те, що в законодавстві 

Радянського Союзу була відсутня відповідальність за жорстоке поводження з 

тваринами. І лише у Кодексі про адміністративні правопорушення РСФСР 

від 20 червня 1984 р. вперше було закріплено відповідальність у сфері охорони 

об’єктів тваринного світу, пріоритетним завданням якої було забезпечення 

захисту державних інтересів та державної власності, однак було передбачено і 

спеціальну норму (ст. 102.1), присвячену відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами. 

Встановлено, що Україна однією з останніх у Європі та першою серед країн 

СНД ухвалила спеціальний законодавчий акт, метою якого є захист від 

страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист 

їхніх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства 

(Закон України від 21 лютого 2006 р. «Про захист тварин від жорстокого 

поводження»). 

У підрозділі 1.2 «Правова основа адміністративної відповідальності за 
жорстоке поводження з тваринами» здійснено порівняльну характеристику 

правового регулювання адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами в Україні та окремих країнах СНД.  

Встановлено, що кодекси про адміністративні правопорушення країн СНД 

передбачають відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: ст. 157 

Кодексу Республіки Молдова про правопорушення, ст. 15.45 Кодексу 



7 

Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, ст. 111 Кодексу 

Республіки Узбекистан про адміністративну відповідальність, ст. 90 

Адміністративного кодексу Литви, ст. 129 Кодексу Азербайджанської 

Республіки про адміністративні проступки. Крім того, Кодекс 

Азербайджанської Республіки про адміністративні проступки встановлює 

відповідальність за несанкціоноване використання тварин (ст. 73), за 

порушення правил розведення тварин у скотарстві (ст. 112), за порушення 

правил утримання собак та котів (ст. 126). 

Доведено, що в Кодексі про адміністративну відповідальність Республіки 

Киргизстан та Кодексі Республіки Казахстан про адміністративні 

правопорушення не містяться окремі норми, які встановлюють відповідальність 

за жорстоке поводження з тваринами, однак є окремі глави, які встановлюють 

відповідальність за порушення правил використання та обігу об’єктів 

тваринного світу.  

Констатовано, що у нормативно-правових актах як України, так і країн СНД 

мають місце норми, в яких закріплено механізм притягнення до 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами; 

загальні гуманні принципи поводження з тваринами тощо.  

У підрозділі 1.3 «Поняття та підстави адміністративної відповідальності 

за жорстоке поводження з тваринами в Україні та окремих державах СНД» 
розкриті підходи вчених до визначення категорій «адміністративна 

відповідальність», «підстави адміністративної відповідальності», в результаті 

чого запропоновано власне визначення адміністративної відповідальності за 

жорстоке поводження з тваринами. Встановлено, що до видів підстав 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами 

належать: фактичні; юридичні; процесуальні. Підкреслено, що фактичною 

підставою адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами виступає склад реально вчиненого правопорушення, щодо якого 

доведена вся необхідна сукупність передбачених законом елементів і за 

вчинення якого в законі передбачено конкретні санкції (засоби державного 

примусу). 

Доведено, що в законодавстві Республіки Молдова, крім схожих підстав, які 

визначаються законодавством України, до фактичних підстав адміністративної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами віднесено: ухилення від 

вакцинації собаки проти сказу; вільне переміщення в радіусі населених пунктів 

або перевезення в громадському пасажирському транспорті агресивних собак 

або собак, що належать до категорії небезпечних, без повідця і намордника, 

незабезпечення прибирання відходів, що походять від тварини тощо. 

Встановлено, що додатковими юридичними підставами в деяких країнах 

СНД (Республіка Молдова та Республіка Білорусь), крім тих, які є в 

адміністративному законодавстві України, є: вчинення жорстокого поводження 

з тваринами групою осіб та повторне притягнення до адміністративної 

відповідальності особи, яку протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за правопорушення щодо жорстокого поводження з тваринами. 
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Розділ 2 «Адміністративно-правова характеристика жорстокого 

поводження з тваринами за законодавством України та держав СНД» 

містить два підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Склад адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

жорстоким поводженням з тваринами» наведено наукові підходи щодо 

характеристики юридичних ознак адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з жорстоким поводженням з тваринами. 

Обґрунтовано, що за законодавством України родовим об’єктом жорстокого 

поводження з тваринами є відносини публічного адміністрування у сфері 

охорони природи, використання природних ресурсів та охорони культурної 

спадщини. Встановлено, що у Кодексі Республіки Таджикистан про 

адміністративні правопорушення родовим об’єктом жорстокого поводження з 

тваринами є відносини, пов’язані з виконанням ветеринарно-санітарних норм і 

правил.  

Аргументовано, що під безпосереднім об’єктом слід розуміти морально-

етичні цінності, що історично склалися у конкретному суспільстві і 

відображають ставлення його членів до тварин. Констатовано, що в Україні та у 

низці інших країн СНД (Республіках Таджикистан, Білорусь, Молдова) 

адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами 

розміщена у главах національних Кодексів про адміністративні 

правопорушення, а саме: адміністративні правопорушення проти екологічної 

безпеки, навколишнього середовища та порядку природокористування.  

Констатовано, що характеристика адміністративного законодавства України 

та країн СНД свідчить про те, що адміністративне правопорушення, пов’язане з 

жорстоким поводженням з тваринами, має матеріальний склад, оскільки 

обов’язковою умовою застосування до особи заходів відповідальності є 

настання шкідливих наслідків у вигляді каліцтва, виснаження, смерті тварини. 

З’ясовано, що суб’єктом адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

жорстоким поводженням з тваринами як в Україні, так і в більшості країн СНД 

(Республіка Азербайджан, Республіка Молдова, Республіка Таджикистан, 

Республіка Узбекистан) є фізична особа, яка на момент вчинення 

адміністративного правопорушення досягла шістнадцятирічного віку. 

Встановлено, що адміністративна відповідальність за дане правопорушення в 

Республіці Білорусь наступає з чотирнадцятирічного віку. 

Обґрунтовано, що суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з жорстоким поводженням з тваринами характеризується виною у 

формі умислу. 

У підрозділі 2.2 «Особливості застосування санкцій за жорстоке 
поводження з тваринами за законодавством України та країн СНД» розкрито 

систему адміністративних стягнень, встановлених нормами чинного 

адміністративного законодавства (ст. 89 КУпАП).  

Доведено, що системи адміністративних стягнень за законодавством 

України та країн СНД дуже подібні. Однак головною відмінністю є 

встановлення окремих систем санкцій для фізичних осіб і для юридичних осіб.  

Встановлено, що адміністративним законодавством України за вчинення 
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жорстокого поводження з тваринами передбачено застосування такої санкції, як 

«штраф від дев’яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян» (ст. 89 КУпАП), тобто від 153 грн. до 357 грн. Натомість визначено, 

що ст. 157 Кодексу адміністративних правопорушень Республіки Молдова 

містить 10 частин, але санкції в цілому є подібними: штраф для фізичних осіб у 

розмірі від 10 до 50 умовних одиниць, а для посадових осіб – у розмірі від 20 до 

100 умовних одиниць або призначення покарання у вигляді безоплатної праці 

на користь суспільства строком від 40 до 60 годин (при цьому 1 умовна 

одиниця дорівнює 24 леям, що за офіційним курсом станом на 01 січня 2016 р. 

Національного банку України дорівнює 24 грн., тобто розмір максимального 

штрафу для фізичних осіб складає 480 грн., а для посадових осіб – 2400 грн.). 

Виявлено, що у ст. 15.45 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні 

правопорушення застосовується адміністративна відповідальність у вигляді 

адміністративного арешту або штрафу у розмірі від 10 до 30 базових величин, 

де базова величина складає 180 тис. білоруських рублів, що на 01 січня 2016 р. 

за офіційним курсом Національного банку України дорівнює 232 грн., тобто 

розмір максимального штрафу для фізичних осіб за дане правопорушення 

становить 2320 грн., а для юридичних осіб – 6960 грн. Констатовано, що в усіх 

країнах СНД розмір адміністративних штрафів за жорстоке поводження з 

тваринами значно перевищує розмір штрафу, який встановлений у 

вітчизняному законодавстві. 

З урахуванням результатів проведеного соціологічного дослідження, в ході 

якого встановлено, що 54 % респондентів вважають, що стягнення за жорстоке 

поводження тваринами повинно бути у вигляді виправних робіт, 38 % – 

штрафу, 5 % – адміністративного арешту, а також позитивного зарубіжного 

досвіду правової регламентації відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами запропоновано такі зміни до КУпАП: збільшити розмір штрафу; 

запровадити альтернативні види санкцій, такі як виправні роботи, 

адміністративний арешт тощо.  

Розділ 3 «Організаційно-правові засади притягнення до 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (за 

законодавством України та окремих держав СНД)» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Процедура притягнення до адміністративної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами» встановлено, що 

провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності 

за жорстоке поводження з тваринами складається з таких стадій: порушення 

адміністративного провадження; розгляд справи і винесення рішення; 

оскарження (факультативна); виконання рішення по справі.  

З’ясовано, що до стадії порушення адміністративного провадження входить 

складання таких процесуальних документів: протоколу про адміністративні 

правопорушення; пояснень правопорушника, свідків тощо. Суб’єктами 

складання протоколу про адміністративні правопорушення є: посадові особи 

органів, які мають право розглядати справи про адміністративні 

правопорушення (зокрема, посадові особи спеціально уповноваженого 
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центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів 

України); члени громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону; громадські інспектори з охорони довкілля (щодо диких 

тварин).  

Доведено, що завдання стадії розгляду та винесення постанови по справах 

про адміністративні правопорушення, пов’язаних з жорстоким поводженням з 

тваринами, реалізується такими органами публічної адміністрації, як: 

адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських 

рад; спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі 

екології та природних ресурсів України; інспектор з охорони навколишнього 

природного середовища (щодо диких тварин); районні, районні у місті, міські 

чи міськрайонні загальні суди (судді), якщо суб’єктом правопорушення є 

неповнолітні, тобто особи віком від 16 до 18 років. 

Розглянуто особливості правового регулювання провадження у справах про 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження 

з тваринами в окремих країнах СНД. Наприклад, визначено, що згідно зі ст. 414 

Кодексу адміністративних правопорушень Республіки Молдова підвідомчість 

справ, пов’язаних з жорстоким поводженням з тваринами,належить виключно 

суду, а протоколи мають право складати офіційні ветеринарні лікарі Агентства 

ветеринарної санітарії та безпеки продуктів тваринного походження або 

районних (муніципальних) управлінь ветеринарної санітарії та безпеки 

продуктів тваринного походження.  

Запропоновано на основі позитивного досвіду країн СНД та з метою 

усунення дублювання функцій різних органів публічної адміністрації 

доповнити ст. 221 КУпАП положенням про встановлення виключно судового 

розгляду справ, пов’язаних з жорстоким поводженням з тваринами. 

У підрозділі 3.2 «Співвідношення кримінальної та адміністративної 
відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (за законодавством 

України та окремих держав СНД)» доведено, що з метою забезпечення 

профілактики кримінальних правопорушень у сфері громадської моральності, а 

також задля підвищення ефективності адміністративно-правової охорони 

об’єктів тваринного світу від жорстокого поводження необхідно визначити 

критерії розмежування суміжних за своїм складом адміністративних та 

кримінальних правопорушень за законодавством України та окремих країн 

СНД. 

Виокремлено критерії відмежування адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з жорстоким поводженням з тваринами, від інших, суміжних із ним 

злочинів (ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з 

тваринами»; ст. 248 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з 

тваринами і незаконне полювання тощо) та правопорушень, а саме: показники 

ступеня суспільної небезпечності діянь; спосіб учинення діяння; вина; мотив; 

мета; обставини вчиненого діяння та наслідки.  

Зроблено висновок про те, що ані український законодавець, ані законодавці 

країн СНД не встановлюють чітких критеріїв визначення ступеня суспільної 

небезпечності діянь щодо жорстокого поводження з тваринами. У кожному 
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конкретному випадку компетентні правозастосовчі органи самостійно 

визначають рівень суспільної небезпеки жорстокого поводження з тваринами. 

Наприклад, в Україні та в Республіці Білорусь жорстоке поводження з 

тваринами охороняється і кримінальним, і адміністративним законодавством. 

Водночас у деяких країнах СНД (Республіка Казахстан) в адміністративному 

законодавстві немає норм, що прямо передбачають адміністративну 

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Визначено, що в цих 

державах за досліджуване правопорушення встановлена тільки кримінальна 

відповідальність, що на практиці призводить до того, що ціла низка випадків 

жорстокого поводження з тваринами залишається безкарною, оскільки досить 

часто такі дії осіб хоча і є соціально шкідливими, втім не містять ознак складу 

злочину. 

У підрозділі 3.3 «Шляхи вдосконалення законодавства України, що регулює 

адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами» на 

підставі вивчення законодавства країн СНД окреслено недоліки законодавства 

України, що регулює адміністративну відповідальність за жорстоке поводження 

з тваринами.  

Запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України, що регулює 

адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: 

узгодження нормативно-правових актів щодо об’єкта охорони тварин від 

жорстокого поводження; притягнення фізичних осіб до адміністративної 

відповідальності на загальних підставах (із 16-річного віку) шляхом внесення 

відповідних змін до ст. 13 КУпАП; закріплення як суб’єкта адміністративної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами юридичних осіб; 

посилення санкцій за жорстоке поводження з тваринами; закріплення 

кваліфікуючих ознак досліджуваного правопорушення тощо.  

Оскільки в КУпАП немає окремої глави, присвяченої правопорушенням 

проти суспільної моральності, запропоновано адміністративне 

правопорушення, пов’язане з жорстоким поводженням, з тваринами помістити 

у Главу 14 КУпАП «Адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку» та виключити зазначене 

правопорушення з Глави 7 КУпАП «Адміністративні правопорушення у сфері 

охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної 

спадщини».  

Обґрунтовано, що пропозиція щодо притягнення фізичних осіб до 

адміністративної відповідальності на загальних підставах (із 16-річного віку) 

корелюється як із нормами адміністративного законодавства країн СНД, так і з 

результатами власного соціологічного дослідження. Зокрема, відповідно до 

ст. 4.3 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, 

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами передбачена з 14-ти 

років. За результатами опитування, 43 % респондентів вважають, що 

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами повинна наставати з 14-

ти років, 31 % – з 10-ти років, 15 % – з 16-ти років. Встановлено, що 70 % (155) 

респондентів підтримали пропозицію посилити санкції за жорстоке поводження 
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з тваринами шляхом збільшення розмірів штрафу та введення обов’язкових 

виправних робіт. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні особливостей 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами як в 

Україні, так і в країнах СНД, забезпеченні комплексності заходів у процесі 

імплементації міжнародних норм у вітчизняне законодавство щодо зазначеного 

правопорушення. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Визначено та узагальнено наукові підходи щодо історико-правового 

аспекту становлення та розвитку адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами за законодавством України та окремих країн СНД. У 

результаті з’ясовано, що у Соборному Уложенні 1649 р. вперше передбачено 

можливість притягнення до відповідальності за вбивство тварин у вигляді 

штрафних санкцій. З’ясовано, що застосування альтернативних видів санкцій, а 

саме арешту, за побиття тварин або інші прояви жорстокого поводженнями з 

ними вперше було передбачено у нормах документу «Права, за якими судиться 

малоросійський народ» від 1743 р.  

2. Охарактеризовано стан правового регулювання адміністративної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами за законодавством 

України та окремих країн СНД (Республік Молдова, Білорусь, Узбекистан, 

Азербайджан тощо). Акцентовано увагу на тому, що протягом останніх років 

прийнято значну кількість нормативних актів, які стосуються охорони 

тваринного світу, що свідчить про обґрунтоване прагнення законодавця більш 

повно забезпечити охорону тваринного світу, зокрема його захист від 

жорстокого поводження. Так, вітчизняні нормативно-правові акти щодо 

жорстокого поводження з тваринами тяжіють до концепції захисту тварин від 

жорстокого поводження, що спрямовує розвиток законодавства на захист 

громадської моральності. 

3. Визначено види підстав адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами: фактичні – вчинення особою особливого виду 

правопорушення – адміністративного (тобто наявність ознак правопорушення); 

юридичні – наявність у діях особи складу правопорушення – суб’єкта, 

суб’єктивної сторони, об’єкта, об’єктивної сторони; процесуальні – наявність 

процесуальних норм, які забезпечують притягнення особи до адміністративної 

відповідальності. 

4. Здійснено порівняльно-правову характеристику адміністративного 

законодавства України та окремих країн СНД в частині складу 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з жорстоким поводженням з 

тваринами. Доведено необхідність визначення об’єктом жорстокого 

поводження з тваринами громадський порядок та громадську моральність. 

Охарактеризовані суб’єктивні ознаки даного складу правопорушення дали 
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змогу обґрунтувати перегляд положень щодо мінімального віку, що 

уможливлює притягнення до адміністративної відповідальності фізичних осіб – 

суб’єктів правопорушення, та необхідності закріплення юридичних осіб як 

суб’єктів правопорушення, передбаченого ст. 89 КУпАП України. 

5. Охарактеризовано санкції за жорстоке поводження з тваринами за 

законодавством України та окремих країн СНД. Встановлено, що законодавче 

регулювання адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами на території країн СНД, як правило, передбачає застосовування 

штрафних санкцій. Враховуючи, що головною метою адміністративно-

правових стягнень є виховання порушника, тобто формування у нього 

законослухняної поведінки, і при цьому головний виховний вплив 

спричиняється на порушника при виконанні окремих стягнень, необхідно 

переглянути види адміністративних санкцій, що застосовуються за жорстоке 

поводження з тваринами, а саме: підвищити розмір штрафу, додати нові види 

санкцій, такі як виправні роботи, адміністративний арешт тощо. 

6. Встановлено, що під провадженням у справах про притягнення до 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами 

необхідно розуміти нормативно урегульований комплекс взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених процесуальних дій уповноважених суб’єктів щодо 

притягнення винної особи до адміністративної відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами. На підставі вивчення стадій адміністративного 

провадження щодо притягнення до адміністративної відповідальності за 

жорстоке поводження з тваринами констатовано, що процедура здійснення 

даного провадження не має суттєвих відмінностей від проваджень у справах 

про інші адміністративні правопорушення. Проте проведене дослідження 

особливостей провадження у справах за жорстоке поводження з тваринами за 

законодавством країн СНД дає змогу зробити висновок щодо доцільності 

обмеження підвідомчості розгляду таких категорій правопорушень, і залишення 

права розгляду таких справ виключно місцевим судам України.  

7. Охарактеризовано співвідношення адміністративної та кримінальної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами за законодавством 

України та окремих країн СНД. Встановлено, що у процесі кваліфікації 

протиправного діяння, пов’язаного з жорстоким поводженням з тваринами, 

переважає оціночний підхід. До критеріїв розмежування адміністративної та 

кримінальної відповідальності за досліджуване діяння віднесено такі елементи: 

ступінь суспільної небезпеки; спосіб вчинення діяння; вину; мотив; мету; 

обставини вчиненого діяння та наслідки, що є характерним як для 

законодавства України, так і для законодавства окремих країн СНД (Республік 

Білорусь, Молдова). 

8. Запропоновано ст. 89 КУпАП викласти в такій редакції: 

«Публічна демонстрація жорстокого поводження з тваринами, їх 

мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи 

загибелі, – 

тягнуть за собою для фізичних осіб накладення штрафу від двадцяти одного 

до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні 
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роботи строком до одного місяця, для юридичних осіб – накладення штрафу від 

двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із 

вилученням засобів публічної трансляції інформації; 

ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано 

адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною 

першою цієї статті, – 

тягнуть за собою для фізичних осіб накладення штрафу від шістдесяти 

одного до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні 

роботи строком від одного до двох місяців, або адміністративний арешт на 

строк до п’яти діб; для юридичних осіб – накладення штрафу від п’ятдесяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із вилученням засобів 

публічної трансляції інформації». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Бондаренко Н. С. Адміністративна відповідальність за жорстоке 

поводження з тваринами (порівняльно-правова характеристика 

законодавства України та країн СНД). – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання – визначення особливостей адміністративної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами як в Україні, так і в 

країнах СНД та шляхів удосконалення її правового регулювання. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на досягнення зазначеного завдання. Визначені та 

узагальнені наукові підходи щодо історико-правового аспекту становлення та 

розвитку адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами в Україні та країнах СНД. Охарактеризовано стан правового 

регулювання адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами в Україні та країнах СНД, запропоновано поняття та підстави 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами в 

Україні та країнах СНД. Розкрито елементи складу адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з жорстоким поводженням з тваринами. 

Охарактеризовано стадії провадження у справах про притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, 
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виокремлено критерії розмежування кримінальної та адміністративної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, запропоновано шляхи 

вдосконалення законодавства України, що регулює адміністративну 

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, жорстоке поводження, 
законодавство, кримінальна відповідальність, склад, стягнення, тварини, 
штраф.  

 

Бондаренко Н. С. Административная ответственность за жестокое 

обращение с животными (сравнительно-правовая характеристика 

законодательства Украины и стран СНГ). – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016.  

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 

научной задачи – определения особенностей административной 

ответственности за жестокое обращение с животными как в Украине, так и в 

странах СНГ и путей совершенствования её правового регулирования. В 

результате проведенного исследования сформулирован ряд выводов, 

предложений и рекомендаций, направленных на достижение указанной задачи.  

Определены и обобщены научные подходы к историко-правовому аспекту 

становления и развития административной ответственности за жестокое 

обращение с животными в Украине и странах СНГ, охарактеризовано 

законодательство, регламентирующее привлечение к ответственности за 

жестокое обращение с животными в Украине и странах СНГ, приведены 

понятие и основания административной ответственности за жестокое 

обращение с животными в Украине и странах СНГ. Акцентировано внимание 

на том, что в последние годы принято значительное количество нормативных 

актов, касающихся охраны животного мира, что свидетельствует об 

обоснованном стремлении законодателя более полно обеспечить охрану 

животного мира, в частности его защиту от жестокого обращения. 

Сформулировано авторское определение административной 

ответственности за жестокое обращение с животными как принудительного, с 

соблюдением установленной процедуры, реагирования государства на 

административное правонарушение, которое заключается в жестоком 

обращении с животными, их истязании или совершении других действий, 

которые привели к их мучению, увечью или гибели, и применения 

правомочным субъектом предусмотренных законодательством за совершение 

административного проступка мер воздействия к правонарушителю. 

На основании характеристики административного законодательства 

Украины и стран СНГ сделан вывод о том, что жестокое обращение с 

животными имеет материальный состав правонарушения. Раскрыты признаки и 

состав административного правонарушения, связанного с жестоким 

обращением с животными. 
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Установлено, что законодательное регулирование административной 

ответственности за жестокое обращение с животными на территории стран 

СНГ, как правило, предусматривает применение штрафных санкций. Учитывая, 

что главной целью административно-правовых взысканий является воспитание 

нарушителя, предложено пересмотреть виды административных санкций, 

применяемых за жестокое обращение с животными, а именно: увеличить 

размер штрафа, добавить новые виды санкций в виде исправительных работ, 

административного ареста. 

Охарактеризованы стадии производства по делам о привлечении к 

административной ответственности за жестокое обращение с животными, 

установлены критерии разграничения уголовной и административной 

ответственности за жестокое обращение с животными. Отмечено, что 

сложность разграничения административной и уголовной ответственности за 

жестокое обращение с животными заключается в том, что значительная часть 

квалифицирующих признаков административного и уголовного состава 

преступления имеет не конкретный, а оценочный характер, из-за чего в статьях 

соответствующих нормативно-правовых актов составы правонарушений имеют 

практически одинаковые формулировки. Предложены пути совершенствования 

законодательства Украины, регулирующего административную 

ответственность за жестокое обращение с животными, а именно: согласование 

нормативно-правовых актов по объекту охраны животных от жестокого 

обращения; привлечение физических лиц к административной ответственности 

на общих основаниях; закрепление в качестве субъекта административной 

ответственности за жестокое обращение с животными юридических лиц; 

ужесточение санкций за жестокое обращение с животными; закрепление в 

качестве квалифицирующих признаков исследуемого правонарушения 

следующих: совершение жестокого обращения с животными группой лиц и 

совершение в течение года лицом правонарушения, связанного с жестоким 

обращением с животными, и тому подобное. 

Ключевые слова: административная ответственность, жестокое 
обращение, законодательство, уголовная ответственность, состав, 

взыскание, животные, штраф. 
 

Bondarenko N. S. Administrative responsibility for cruelty to animals 

(comparative legal description of the legislation of Ukraine and CIS countries). – 

Manuscript.  

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

The thesis shows theoretical generalization and new solution of scientific tasks – 

defining features of administrative liability for cruelty to animals, both in Ukraine 

and in the CIS countries, and ways to improve its regulation. The result of the study 

made a number of conclusions, proposals and recommendations aimed at achieving 

the said objectives. Identified and summarized scientific approaches to historical and 

legal aspects of the formation and development of administrative liability for cruelty 
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to animals in Ukraine and CIS countries. Characterized state regulation of 

administrative liability for cruelty to animals in Ukraine and CIS countries, proposed 

the concept and basis of administrative liability for cruelty to animals in Ukraine and 

CIS countries. Reveals the elements of an administrative offense for cruelty to 

animals. Stage characterized the proceedings of bringing persons to administrative 

liability for cruelty to animals, singled separation of criminal and administrative 

liability for cruelty to animals, the ways of improving the legislation of Ukraine 

regulating administrative liability for cruelty to animals. 

Key words: administrative responsibility, abuse, legislation, criminal 
responsibility, storage, collection, animals, fine. 
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