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Identification and registration of agricultural animals: 
the legal aspects of state regulation

Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: 
правовий аспект державного регулювання

Швидке зростання популяції тварин у світі, інтенсифікація систем ведення сільського господарства, 
постійне збільшення споживання продовольчої продукції тваринного походження вимагає вирішення за-
гальних проблем, що виникають перед державою в процесі створення нової всеосяжної системи реєстра-
ції та ідентифікації тварин, у тому числі й організаційно-правового її складника.

Постановка проблеми. Аграрна галузь української економіки – це надійний фундамент забезпечен-
ня продовольчої безпеки держави, базис розширення її експортного потенціалу, джерело задоволення 
внутрішнього попиту на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування1. 

Надійне продовольче забезпечення населення за рахунок власного виробництва має велике стра-
тегічне значення і тим самим визначає головну функцію державної політики, оскільки від цього залежить 
зміцнення не тільки продовольчої, але й національної безпеки країни загалом. Водночас результативність 
державної політики щодо розвитку галузі тваринництва безпосередньо залежить від ефективності дії ме-
ханізмів її реалізації. Тваринництво – важлива галузь сільського господарства, значення якої визначається 
високою часткою у виробництві валової продукції, рівнем забезпечення населення ключовими продукта-
ми харчування (молоком, м’ясом та яйцями), а промисловості – сировиною2.

Підтримка галузі тваринництва – першочергове завдання державного управління, яке має здійсню-
ватися на правових засадах і вирішення якого сприятиме не тільки допомозі аграріям, а й вирішенню 
завдань забезпечення продовольчої безпеки, задоволення потреб населення у продуктах харчування, 
добробуту нації та нарощування експортного потенціалу України.

Державний вплив на розвиток аграрного виробництва може реалізовуватися на кількох рівнях за-
лежно від масштабу проблеми, яку необхідно розв’язати. Ці рівні визначають цілі і стратегію державного 
регулювання аграрного виробництва, методи здійснення й наслідки. Прийнято виокремлювати такі рівні 
державного регулюючого впливу, як: макрорівень (на рівні країни); мезорівень, що включає окремі сфери 
і напрями; макрорівень (вирішення локальних проблем) комплементарний, що має забезпечити стимулю-
вання підвищення економічної, екологічної та соціальної відповідальності суб’єктів аграрного виробни-
цтва, а також нормативний, який передбачає встановлення жорстких нормативно-правових обмежень 
щодо впливу результатів аграрного виробництва на функціонування таких сфер,   як охорона здоров’я, 
охорона навколишнього середовища, економічна та продовольча безпека3.

1 Калетнік Г.М. Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки. 
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 1. 2015. С. 3.
2 Піцур Я., Сенишин О. Використання світового досвіду державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу як 
напряму забезпечення продовольчої безпеки України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 
справ. 2012. № 2. С. 131.
3 Матвієнко Р.В. Сучасна модель державного регулювання аграрного виробництва України. Державне управління: 
удосконалення та розвиток. № 7. 2017. С. 2. URL: .

Andrew Pravdyuk

Key words:
legal support, public administration, process of identification and registration of animals, agriculture, quality and 

safety of products, animal husbandry.

Ключові слова:
правове забезпечення, державне управління, процес ідентифікації та реєстрації тварин, сільське 

господарство, якість та безпечність продукції, тваринництво.
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До нагальних завдань державної політики в аграрній сфері належить і впровадження дієвої системи 
ідентифікації та реєстрації всіх сільськогосподарських тварин, потреба в якій нині стає все більш нагаль-
ною у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань України та реалізацією її євроінтеграційних праг-
нень.

Експерти Better Regulation Delivery Office (BRDO) – незалежного експертно-аналітичного центру, який 
фінансується Європейським Союзом, провели системний аналіз нормативно-правового поля українсько-
го ринку продукції тваринництва і виявили, що із 68 регуляторних актів на ринку майже чверть – 22% –  
є неактуальними і потребують вдосконалення з метою усунення бар’єрів для бізнесу. Більш того, третина 
із 30 інструментів регулювання мають високі корупційні ризики, ще більше – 40% з них не мають затвер-
джених порядків чи процедур їх реалізації4. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «ідентифікація» має міждисциплінарний харак-
тер і досліджувалось у психології, соціології, філософії, педагогіці, інформатиці, менеджменті, інших нау-
ках. Правовий напрям дослідження поняття «ідентифікація» в основному зосереджений у сфері криміно-
логії. Питання ж сутності ідентифікації та реєстрації тварин у сільському господарстві досить епізодично 
виступали об’єктами дослідження науковців галузі права. 

Окремий правовий аспект здійснення процесу ідентифікації та реєстрації тварин як складової ча-
стини дослідження правового забезпечення виробництва продукції тваринництва, гарантії безпечності 
та механізму адміністративно-правового регулювання належної її якості, державного регулювання вете-
ринарної та племінної справи у контексті вимог законодавства ЄС розглядалися у працях А.Й. Богдана,  
О.В. Гафурова, Х.А. Григор’євої, В.М. Єрмоленко, Т.О. Коваленко, В.І. Курило, А.М. Статівка, В.В. Шовкун та ін-
ших. Однак вимоги євроінтеграційного курсу України та потреби практики реалізації тваринницької про-
дукції за її межі вимагають удосконалення галузевого законодавства, яке здатне ефективно прискорити та 
стимулювати ідентифікацію та реєстрацію тварин в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У повсякденному житті доводиться постійно стикатися з необхідністю 
визначення належності певних предметів, речовин, станів до відомих класів, видів, джерел походжен-
ня, встановлювати їх призначення, розвиток, вплив тощо. Інакше людина не змогла б існувати у навко-
лишньому середовищі. Більше того, всі свої вчинки, плани дій, наукові пошуки людина будує на основі 
маси відокремлених одне від одного понять і уявлень, які вона усвідомлено чи підсвідомо відносить до 
певного класу, роду, виду, сімейства, одиничності, тобто класифікуючи їх через ототожнення, ідентифіка-
цію, що охоплюється в кінцевому рахунку такою категорією теорії пізнання, як онтологія. На цій першій, 
фундаментальній, сходинці будуються незаперечна можливість і здатність пізнання світу, зокрема викрит-
тя будь-якого протиправного діяння, що відбулося в минулому, як окремого випадку пізнання людством 
світу. Ця властивість людини і неодмінна умова розвитку науки одержала назву «ідентифікація», що в пе-
рекладі з латини identificare, identifico означає «ототожнювати», «я ототожнюю»5.

 Ідентичність, чи тотожність, об’єкта означає насамперед його неповторність, індивідуальність, від-
мінність від подібних йому. Немає двох об’єктів у природі, що були б однаковими. Можна говорити про 
наявність подібних об’єктів, що поєднуються за цією ознакою в класи, види тощо, але не можна допустити 
наявності двох тотожних, співпадаючих повністю об’єктів6.

У відповідності до законодавства ідентифікація тварин7 – процес з ототожнювання тварин шляхом 
присвоєння їм унікального ідентифікаційного номера із використанням візуальних, електронних та змі-
шаних засобів ідентифікації залежно від виду тварин. 

Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини – велика рогата худоба, коні, сви-
ні, вівці, кози. Індивідуальний ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин. Великій 
рогатій худобі, вівцям, козам та коням присвоюється виключно індивідуальний номер. Груповий ідентифі-
каційний номер може присвоюватися групі тварин у межах одного господарства і є унікальним для госпо-
дарства на території України.

4 Поголів’я, ідентифікація та реєстрація тварин. URL: http://milkua.info.
5 Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. Київ : Юрінком Інтер, 
2011.С. 38 
6 Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В. та ін. Криміналістика  : підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. С. 53.
7 Про ідентифікацію та реєстрацію тварин : Закон України від 04.06.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-17.
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Строки ідентифікації чітко визначені законодавством, зокрема: 

− велика рогата худоба, вівці, кози – протягом 7 днів після народження тварини, але у будь-якому разі 
до вибуття з господарства;

− свині племінні та товарні свині фізичних осіб – не пізніше 60 днів від моменту народження тварини, 
але раніше, ніж вона залишить господарство;

− свині товарні юридичних осіб – перед вибуттям до іншої юридичної та фізичної особи або на забій;
− коні – протягом року після народження тварини, але раніше, ніж вона залишить господарство.

Завершивши процес ототожнення (ідентифікації) сільськогосподарської тварини, необхідно юридич-
но зафіксувати його результати, тобто перейти до процесу її реєстрації, яка у такому разі означає внесення 
до Єдиного державного реєстру тварин даних про ідентифіковану тварину, її власника/утримувача, госпо-
дарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж.

Державна реєстрація (в перекладі з латини registratio – внесення до списку, переліку) – письмовий 
запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів з метою їх 
державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, 
а також вчинення інших реєстраційних дій. Державна реєстрація є доказом обставин, що тягнуть за 
собою певні юридичні наслідки (наприклад, набуття з моменту реєстрації цивільної правоздатності та 
дієздатності суб’єктами підприємницької діяльності), та здійснюється у встановленому законодавством 
порядку уповноваженими державою органами, на які покладено також обов’язки щодо ведення, на-
лежного функціонування відповідного реєстру  і надання інформації про реєстрацію та зареєстровані 
права8.

Не можна не погодитися з Х.А. Григор’євою9, яка звертає увагу на відсутність логіки у застосуванні 
термінів «ідентифікація» та «реєстрація» тварин у тандемі, наголошуючи, що згідно з п. 3.1. Положення про 
Єдиний реєстр тварин для державної реєстрації ідентифікованої тварини у Реєстрі власник або утриму-
вач подає адміністратору заповнені реєстраційні документи на тварину (реєстраційні картки). Науковець 
наголошує, що у зв’язку з цим було би правильніше говорити про те, що ідентифікація – це процес ото-
тожнення тварини із заповненням реєстраційних документів, необхідних для подальшої реєстрації. При 
цьому реєстрація сільськогосподарських тварин стає офіційним підтвердженням даних їх ідентифікації та 
має похідний характер, оскільки фіксує проведення цієї ідентифікації.

З огляду на те, що у відповідності до юридичної енциклопедії10 фіксація (франц. fixation – закріплен-
ня, встановлення, від лат. figere – закріплювати, встановлювати) – це діяльність, яка полягає у здійсненні 
встановленої законодавством процедури надання юридичному факту прав, значення, вважаємо, що за 
своєю суттю процес реєстрації є процесом юридичної фіксації, під час якої відбувається документальне 
оформлення фактичних обставин шляхом подальшого внесення ідентифікаційного номера до Єдиного 
державного реєстру тварин.

Доктрина вітчизняного аграрного права не дає чіткої відповіді на питання, що розуміти під поняттям 
«правові функції ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин», обмежуючись лише визна-
ченням мети, яку необхідно досягати, та завдань, які вони повинні виконувати.

У відповідності до словника української мови сутність терміна «функція» трактується як «призначен-
ня, роль чого-небудь»11.

Функції (призначення – прим. авт.) права – це основні напрями його впливу на різноманітні суспільні 
відносини, впорядкування їх стосовно цілей і завдань правового регулювання, які можна класифікувати 
на загальносоціальні та спеціально-юридичні12.

8 «Єдине вікно» для підприємців. Юридичний вісник України. 2004. № 43. С. 102.
9 Григор’єва Х.А. Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин: термінологічні та функціональні питання. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 39. Том 1. С. 113.
10 Юридична енциклопедія  : у 6 т.  / ред. кол. Ю.С. Шемшученко  (відп. ред.) та ін.    Київ  :  Українська енциклопедія ім.  
М.П. Бажана, 2004.  Т. 6 : Т–Я.  768 с. 
11 Словник української мови: в 11 томах. Том 10, 1979. С. 652.
12 Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю. Правознавство : навчальний посібник. Київ : Кондор. 2011. С. 15.
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1. Загальносоціальними функціями права є:
1) інформаційна функція права, яка полягає в тому, що право містить великі обсяги інформації про 

регулювання різних сфер суспільних відносин; 
2) гуманістична функція права, яка полягає в тому, що право закріплює гуманні цивілізовані принципи 

регулювання суспільних відносин, ті основні права і свободи людини, які становлять підвалини 
справедливості та інші.

Спеціально-юридичними функціями права є: 

1) регулятивна функція права, яка полягає у визначенні в правових нормах міри суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків учасників правовідносин і тим самим упорядкування цих відносин у 
вигляді бажаної правомірної поведінки. Ця функція може бути: а) статистичною, пов’язаною із 
встановленням певного статусу особи, її прав та обов’язків; б) динамічною, пов’язаною з активними 
діями учасників правовідносин; 

2) охоронна функція права полягає в тому, що право спрямоване на охорону суспільних відносин, 
воно забороняє здійснення дій, які визначені як протиправні, а в разі порушення встановлених 
державою заборон передбачає застосування компетентними органами (посадовими особами) 
юридичних санкцій до правопорушників тощо.

Дослідники стверджують, що процеси ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин ма-
ють різноманітне правове призначення, тобто виконують різні функції, а саме: охорони; інформаційного 
забезпечення; прогнозування; уніфікації; статистики; правопідтвердження. На нашу думку, вищезазна-
чені функції доцільно доповнити функцією відслідковування, що за сучасних реалій є надзвичайно ак-
туальним у зв’язку з розвитком міжнародної торгівлі тваринами та продукцією тваринного походження. 
Суть такої функції полягає в тому, щоб чітко відслідковувати весь процес від народження тварини, її ліку-
вання та профілактики захворювань з використанням лікарських засобів, способу забою та переробки, 
умов транспортування, зберігання та закінчуючи контролем якості готової продукції, призначеної до 
вживання споживачем. Зокрема, вона повинна охоплювати повний цикл від народження до вживання 
готової продукції. Ступінь важливості відслідковування для кінцевого споживача демонструють резуль-
тати досліджень. Так, для 8 із 10 споживачів «Відслідковування інгредієнтів» – найважливіший фактор, 
що впливає на придбання харчових продуктів13. Усе більше споживачів сприймають відслідковування 
не як додатковий параметр якості продукції, а як невід’ємне і обов’язкове право на отримання досто-
вірної інформації про джерела сировини, що застосовуються у технологіях виробництва, а виробники 
та власники сільськогосподарських тварин зможуть захистити свій імідж та бренд. За сучасних реалій 
та прагнення України до активної євроінтеграції ми пропонуємо сервісну функцію. Як справедливо від-
значає Т.С. Коршун, у європейському правовому просторі вже тривалий час успішно реалізується кон-
цепція сервісної держави. Ця концепція передбачає, що основним призначенням держави і основною 
вимогою до ефективної держави має бути зручність користування послугами, що надає держава своїм 
громадянам. Неефективність державних послуг майже в усьому світі є наслідком неефективності дер-
жави як форми організації суспільного життя. Більшість функцій держави успішно можуть виконувати 
незалежні компанії (зокрема, сертифікацію, оцінку якості, видачу документів, достовірну ідентифікацію 
особи тощо)14. Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» у ст. 5-1 зазначає, що всі витра-
ти в частині реєстрації та ідентифікації тварин покладаються на фізичних та юридичних осіб. Оплата 
послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, власником яких є фізична особа, може також здійснюватися 
третьою (будь-якою юридичною або фізичною) особою.

Слушним доповненням, на нашу думку, є сигнальна функція як показник певного стану суспільства, 
що потребує вжиття заходів з пошуку та усунення причин соціальної напруги, вивчення обставин, які по-
родили конфліктну ситуацію, та шлях виходу з неї. Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тва-
рин» у ст. 5-1 зазначає, що фізична особа – власник тварин, яка здійснила витрати на оплату послуг з їх 
ідентифікації та реєстрації, має право на обов’язкове відшкодування державою таких витрат. Тому можемо 
зробити висновок, що таким чином нівелюється конфлікт між державою та власниками сільськогосподар-
ських тварин, які за дотримання процесуальних процедур отримують відшкодування затрачених коштів 
на реєстрацію та ідентифікацію тварин.

13 Transparency in food. URL: http://www.newhope.com/food beverage/infographic-transparency food.
14 Дзевелюк М.В. Сервісна держава як функціональна модель сучасної держави. Збірник наукових праць «Актуальні 
проблеми держави і права» / редкол.: В.В. Завальнюк (голов. ред.) та ін. Одеса, 2017. Вип. 78. С. 55.
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З вищесказаного можемо зробити висновок, що чим досконаліший інститут надання послуг, тим біль-
ша активність власників та виробників сільськогосподарської продукції в частині реєстрації та ідентифіка-
ції тварин. Взаємна зацікавленість сторін дасть змогу підвищити якість готової продукції, що своєю чергою 
відкриє доступ до ринків Європейського Союзу, зробить продукцію конкурентоспроможною. 

Соціально-економічна функція є логічно-послідовним доповненням, адже забезпечує зайнятість сіль-
ського населення. Потрібно зазначити, що найдрібніші виробники продукції тваринництва та відповідно 
власники сільськогосподарських тварин проживають у сільській місцевості. Умови ринку, які склалися в 
контексті євроінтеграційної політики, не є сприятливими для таких домогосподарств. Питання підвищен-
ня якості продукції, виробленої власниками ОСГ, є першочерговим у контексті виходу на європейські рин-
ки. Крім того, потрібно врахувати менталітет українського споживача, який, на відміну від європейського 
покупця, готовий споживати необроблену молочну продукцію та м’ясо дворового забою з лотків на ринку 
або «з рук»15. Тому за таких умов господарства не поспішають реєструвати та ідентифікувати свої поголів’я 
худоби, незважаючи на передбачену відповідальність. Зокрема, статтею 107-2 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподат-
ковуваних мінімумів  доходів громадян, а на фізичних осіб-підприємців, уповноважених осіб – від п’яти до 
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян16.

На нашу думку, з огляду на те, що кінцева мета ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тва-
рин – це захист вітчизняного та зарубіжного споживача м’ясомолочної продукції від неякісних товарів, 
основною правовою функцією процесів ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин є охо-
ронна функція (функція захисту), оскільки, маючи правові підстави, контролюючі органи зможуть відсте-
жити шлях проходження тваринної продукції, всі етапи її виробництва, здійснювати постійний контроль 
за безпекою та, відповідно, мати можливість застосовувати юридичні санкції до правопорушників.

З метою поліпшення виконання правових функцій Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин» протягом останніх років був суттєво змінений у кількох ключових аспектах: 

а) розширення сфери застосування Закону на фізичних осіб, які утримують тварин для власного 
споживання тваринницької продукції; 

б) зміна умов оплати послуг з ідентифікації та реєстрації тварин; 
в) зміна та доповнення повноважень державних органів управління та контролю у сфері ідентифікації 

та реєстрації тварин; 
г) запровадження юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства щодо обов’язкової 

ідентифікації та реєстрації тварин; 
ґ) передбачення нового різновиду державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин17. 

Висновки. На жаль, чинне законодавство не забезпечує дієвих механізмів вирішення наявних у сек-
торі аграрного виробництва проблем, зокрема і проблем ідентифікації та реєстрації сільськогосподар-
ських тварин, що своєю чергою впливає на регулювання ринку тваринницької продукції. Значна части-
на правових норм є неактуальними, а інструменти регулювання провокують високі корупційні ризики. В 
умовах поширення захворювань тварин це призводить до суттєвого зниження поголів’я, фінансових збит-
ків бізнесу і практично не захищає споживача від неякісної продукції. Ми змушені констатувати той факт, 
що державна підтримка розсіяна по різних програмах та не має цілісного характеру, що унеможливлює 
становлення висококонкурентної сфери у світовому вимірі та зростання доходів виробників і сільських 
жителів.

15 Сус Л.В. Формування механізму державного регулювання галузі тваринництва : дис. канд. екон. наук : 08.00.03,  
Житомир, 2015. С. 160.
16 Кодекс України про адміністративні правопорушення: редакція від 26 жовтня 2017 року, підстава 2109-19. URL:  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
17 Григор’єва Х.А. Правовий механізм державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських 
тварин. Аграрне право. № 9. 2016. С. 61.
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Анотація

У статті аналізується державне регулювання та стан вітчизняної галузі тваринництва. Проаналізовано 
нормативно-правове коло та державні заходи, що регулюють та сприяють якості ідентифікації та реєстра-
ції сільськогосподарських тварин. Розглянуто методологічну основу та опрацьовано спеціально-юридич-
ні функції права ідентифікації та реєстрації тварин.

Summary

The article analyzes the state regulation and the state of the domestic livestock industry. The regulatory 
framework and state measures governing and promoting the quality of identification and registration of farm 
animals are analyzed. The methodological basis is considered and the special legal functions of the right of 
identification and registration of animals are elaborated.
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