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Abstract 

The article considers the aspects of animal welfare used for scientific purposes and legal regulation of their 

protection against cruelty in the legal framework of the European Union and Ukraine. It is shown that EU regula-

tions can be the basis for the formation of national legislation and the development of appropriate regulatory policy 

in Ukraine concerning the use of animals in scientific experiments based on the principles of humanity. 

It is substantiated that the research conducted with the use of laboratory animals should be planned, organized 

and conducted in accordance with national and international legislation. A promising strategy for the future is to 

abandon the use of laboratory animals during experimental research and replace them with alternative objects. 

The key to humane treatment of animals during biological, biotechnological, medical and veterinary research 

is the implementation of legislation to improve the technology of the experiment, to minimize pain, stress, suffer-

ing to animals, the use of analgesics during surgical procedures, adoption of proper nutrition and conditions for 

keeping laboratory animals, accurate assessment of the physiological condition of animals during the experiment, 

euthanasia until the development of pain in the experimental animal. 

Анотація 

У статті розглянуто аспекти забезпечення добробуту тварин, що використовуються для наукових ці-

лей, та правове регулювання їх захисту від жорстокого поводження в правовому полі Європейського Со-

юзу та України. Показано, що нормативно-правові акти ЄС можуть бути основою для формування вітчиз-

няної законодавчої бази та вироблення відповідної регуляторної політики України у сфері використання 

тварин у наукових експериментах на основі принципів гуманності. 

Обґрунтовано, що науково-дослідна робота із залученням лабораторних тварин має бути спланована, 

організована, проведена відповідно до національного і міжнародного законодавства. Перспективною стра-

тегією на майбутнє є відмова від використання лабораторних тварин під час проведення експерименталь-

них досліджень та заміни їх альтернативними об’єктами (комп’ютерними та математичними моделями, 

дослідами in vitro на мікроорганізмах, тканинах та клітинних культурах тощо). 

Запорукою гуманного ставлення до тварин під час проведення біологічних, біотехнологічних, медич-

них, ветеринарних досліджень є виконання законодавчих приписів щодо удосконалення технологій про-

ведення експерименту, мінімізації болю, стресу, страждань, завданих тваринам, вживання знеболюючих 

засобів під час проведення хірургічних процедур, прийняття науково обґрунтованих норм харчування та 

умов утримання лабораторних тварин, точної оцінки фізіологічного стану тварин під час експерименту, 

здійснення евтаназії до моменту розвитку больового синдрому у експериментальної тварини. 
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Вступ 

Вступ України до Ради Європи в 1995 році спо-

нукало адаптувати національне законодавство до 

вимог Європейського Союзу, у т. ч. щодо викорис-

тання тварин у наукових експериментах, що б гара-

нтувало їх раціональне використання, захист від 

жорстокого поводження, забезпечення благопо-

луччя та гуманного ставлення до них [1–3]. 

Прогрес в біології, біотехнології, фармації, гу-

манній та ветеринарній медицині базується на дос-

лідженнях нових, ще не відомих науці явищ, і їх пі-

знання неможливе без проведення наукових експе-

риментів з використанням лабораторних тварин. 

Щорічно для експериментальних досліджень у світі 

використовують більше 100 мільйонів тварин [4–6].  

Етика поводження з тваринами, у т. ч. й лабо-

раторними, в Україні та зарубіжних країнах має 

враховувати, що ці тварини є живими істотами, ма-

ють необхідність у забезпеченні благополуччя (здо-

ров’я, емоційний стан, природна поведінка) за ра-

хунок задоволення фізіологічних потреб у їжі, воді, 

сні, повітрі, достатній кількості рухів, контактах із 

собі подібними, у природній активності та задово-

ленні інших потреб; здатні страждати, відчувати 

біль, реагувати на стрес, дискомфорт у разі жорсто-

кого поводження з ними [7, 8].  

У зв’язку з цим, на законодавчому рівні вста-

новлені норми, які регулюють порядок викорис-

тання та вимоги до утримання лабораторних тва-

рин, вимоги щодо охорони їхнього життя і здо-

ров’я, в основі більшості яких лежать принципи 

гуманності та захисту від жорстокого поводження, 

що відповідає практиці європейських держав, адже 

ця проблема зачіпає багато моральних аспектів су-

спільства, що підлягають врахуванню в практиці 

юриспруденції, спрямовані на запобігання спричи-

нення тваринам невиправданих страждань чи 

шкоди за для будь-якої мети та забезпечують їх без-

печне й гармонійне існування, а також захист люд-

ської моралі [9–11]. 

Отже, актуальність питання щодо забезпе-

чення благополуччя тварин, що використовуються 

для наукових цілей, та їх захист від жорстокого по-

водження в контексті законодавства Європейського 

Союзу й України має як теоретичне, так і прикладне 

значення. 

Мета роботи – дати аналіз сучасного стану пи-

тання щодо забезпечення благополуччя тварин, що 

використовуються для наукових цілей у контексті 

законодавства Європейського Союзу й України. 

Матеріали і методи. З урахуванням специфіки 

теми, мети і завдань дослідження в роботі викорис-
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тано наукові методи, зокрема: діалектичний, фор-

мально-юридичний, порівняльно-правовий, систем-

ного аналізу, моделювання. Емпіричну базу дослі-

дження становили узагальнені дані дослідження й 

аналіз чинних нормативно-правових актів Європей-

ського Союзу та України, присвячених питанням 

благополуччя і гуманного ставлення до тварин, їх за-

хисту від жорстокого поводження. 

 

Результати дослідження та їх обговорення 

Новітні суспільні відносини, спрямовані на гу-

манне ставлення до тварин та забезпечення їх бла-

гополуччя, спонукали до необхідності їх правового 

регулювання. Нині гостро стоїть питання щодо мо-

жливості й необхідності використання тварин в 

експериментах для навчальних і наукових дослі-

джень. Це пов’язано з тенденціями щодо гуманіза-

ції суспільних відносин та стимулюванням розви-

тку нових технологій [12]. У системі законодавства 

ЄС питання використання тварин в експериментах 

врегульовані конвенційним механізмом [12, 13], 

Директивами [14, 26, 30–32], Резолюціями [15–18], 

Міжнародними методичними рекомендаціями [19]. 

Проте особливо важливу роль відіграє «Європей-

ська конвенція про захист хребетних тварин, що ви-

користовуються для дослідних та інших наукових 

цілей» (1986 р.) [12] (рис. 1).  

Процес розробки Конвенції 1986 року розпоча-

вся з того, що 20.01.1971 р. Консультативна асамб-

лея РЄ ухвалила Рекомендацію 621 (1971) щодо ро-

зроблення міжнародного договору, який буде міс-

тити перелік умов та наукових підстав, за якими 

експерименти на живих тваринах можуть бути до-

зволені. Цим було розпочато формування міжнаро-

дних стандартів поводження з тваринами під час 

проведення експериментів. У січні 1978 р. розпоча-

лася робота над проєктом Конвенції. 31 травня 1985 

р. Комітет Міністрів ухвалив текст «Європейської 

конвенції щодо захисту хребетних тварин, які вико-

ристовуються для дослідних та інших наукових ці-

лей» № 123 (European Convention for the Protection 

of Vertebrate Animals used for Experimental and other 

Scientific Purposes), яка 18 березня 1986 р. була від-

крита для підписання, а 01.01.1991 р. вона набрала 

чинності [12]. 

У структурі Ради Європи діє заснований у січні 

1977 р. Комітет експертів із захисту тварин 

(Committee of experts for the protection of animals 

(CAHPA)), що складається з державних службовців 

і науковців, котрі є фахівцями у сфері ветеринарної 

медицини, біології, фармації, сільського господар-

ства. 

Захист хребетних тварин, що використову-

ються для дослідних та інших наукових цілей, у 

Конвенції 1986 р. [12] базуються на таких принци-

пах: 

– тварини для експериментів повинні відбира-

тися на основі чітко встановлених критеріїв; 

– тварини підлягають догляду; 

– слід уникати їх страждань; 

– методи загальної або місцевої анестезії або 

методи анальгії чи інші методи, призначені для ма-

ксимально можливого усунення довготривалих 

травм, болю, страждань або тривоги, застосову-

ються в кожній процедурі та упродовж проведення 

експерименту; 

– після завершення будь-якої процедури ухва-

люється рішення про збереження життя тварини 

або умертвіння її гуманним способом; 

– установи-користувачі повинні мати у своєму 

розпорядженні приміщення та обладнання, яке від-

повідає видам тварин і використовуваним процеду-

рам, щоб їх проєктна розробка, будівництво та ор-

ганізація діяльності дозволяли найбільш ефективно 

проводити процедури з тим, щоб отримувати відпо-

відні результати за найменшої кількості експериме-

нтальних тварин та із заподіянням їм найменших 

ушкоджень, болю, страждань або тривоги; 

– фахівці, які здійснюють процедури або бе-

руть у них участь, а також особи, які здійснюють 

догляд за тваринами, які використовуються в про-

цедурах, включаючи контроль, повинні мати відпо-

відну освітню та професійну підготовку. 

12 лютого 1998 р. Комітет Міністрів РЄ затве-

рдив Протокол про поправку до Європейської кон-

венції щодо захисту хребетних тварин, що викори-

стовуються для дослідних та інших наукових цілей 

№ 170, який вступив у силу 2.12.2005 р. Таким чи-

ном, протокол вносить зміни до Конвенції 1986 р. 

шляхом удосконалення Конвенції системою бага-

тосторонніх консультацій і вводить нові положення 

про порядок зміни додатків до неї. 

У цілому, зміст всіх нормативних документів 

щодо захисту хребетних тварин, що використову-

ються для дослідних та інших наукових цілей, по-

будований за принципом трьох «R» Рассела і Берча 

[20–22], який сформульований у 1959 р. Зазначений 

принцип визначає, що оскільки не виявляється за 

можливість повністю замінити експериментальних 

тварин на культури клітин, будувати модельні аль-

тернативні досліди тощо, то все ж таки необхідно в 

експеримент задіяти мінімально необхідну кіль-

кість тварин («reduction») [23], запровадити нале-

жні умови їх утримання та використання 

(«refinement»), для експериментів задіяти тварин, 

що знаходяться на нижчому щаблі еволюційного 

розвитку або надавати перевагу альтернативним 

об’єктам і методам («replacement») [24]. Нині «3R-

концепція» застосовується для оцінки допустимо-

сті експериментів у науці та промисловості на всій 

території Європейського Союзу. 

Конвенція містить інструкції щодо викорис-

тання собак, кішок, тхорів, гризунів і кроликів, ін-

ших домашніх тварин і карликових свиней, прима-

тів, птахів, риб, земноводних і плазунів в експери-

ментах [25]. 

Директива № 86/609/ЄЕС, прийнята у 1986 

році Європейським Економічним Співтовариством 

(ЄЕС), встановлює правові механізми усунення ро-

збіжностей між законами, регламентами та адміні-

стративними положеннями держав-членів ЄС щодо 

захисту тварин, які використовуються для експери-

ментів та інших наукових цілей [26]. Документ гар-

монізував норми щодо умов утримання та викорис-

тання лабораторних тварин, моніторингу експери-

ментів, аспекти, пов’язані з торгівлею тваринами, а 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/123.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/123.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/123.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/123.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/123.htm
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також кваліфікації персоналу, що працює з твари-

нами [27]. Це був перший нормативний документ в 

Європейському Союзі, що регулював правила про-

ведення експериментів з використанням тварин. 

 
Рис. 1. Документи ЄС щодо забезпечення благополуччя тварин, що використовуються для експеримен-

тів й інших наукових цілей та їх захисту від жорстокого поводження. 

 

Директива 2010/63/ЄС, прийнята у вересні 

2010 року, на наднаціональному рівні встановлює 

стандарти благополуччя утримання й використання 

експериментальних тварин, що використовуються з 

науковою метою, пошук балансу між принципами 

біоетики, науки та освіти [28]. Ця Директива замі-

нила попередню Директиву № 86/609/ЄЕС з ураху-

ванням нових наукових даних у сфері використання 

експериментальних тварин [28, 29]. 

Так, Директива 2010/63/ЄС не дозволяє вико-

ристовувати диких, безпритульних тварин, тварин 

зникаючих видів, під час дослідів, обмежила вико-

ристання приматів в експериментах та встановила 

більш суворіші вимоги до розплідників, постачаль-

ників і установ, що займаються використанням тва-

рин, кваліфікації персоналу, задіяного в роботі з ла-

бораторними тваринами; розширила спектр тварин, 

на які поширюється правове регулювання, зокрема, 

на головоногих молюсків, личинкові форми хребе-

тних та на плоди ссавців останнього триместру ро-

звитку.  

Крім того, Директивою 2010/63/ЄС заборо-

нено використання в експериментах диких тварин 

та видів тварин, що перебувають під загрозою зни-

кнення, бродячих тварин, значно обмежене викори-

стання приматів. 

Контроль вимог Директиви 2010/63/ЄС покла-

дається на Державні комісії з охорони тварин та 

компетентний орган держав ЄС, які проводять сис-

темну оцінку наукових проєктів з наступною вида-

чою дозволів для використання лабораторних тва-

рин в експериментах.  



German International Journal of Modern Science №6, 2021 61 

 

Директива 2010/63/ЄС [28] містить стандарти 

щодо діяльності розплідників, постачальників і ус-

танов, які використовують тварин. Також вона 

ввела в дію дворівневий аудит виконання вимог 

щодо захисту тварин від жорстокого поводження та 

забезпечення їх благополуччя, зокрема, першим рі-

внем є державне інспектування розплідників, пос-

тачальників та установ, що використовують лабо-

раторних тварин, другим – контроль за державними 

інспекціями. На місцевому рівні – комітети з етики 

(Ethical Review Processes (ERP) доповнені коміте-

тами з благополуччя тварин (Animal Welfare Bodies 

(AWBs). 

Таким чином, Європейський парламент і Рада 

ЄС вводять загальноєвропейські норми експертизи 

наукових проєктів з використанням експеримента-

льних тварин [30]. 

Норми щодо забезпечення благополуччя тва-

рин, задіяних в експериментах та інших наукових 

цілях, а також їх захист від жорстокого поводження 

містяться в Директиві Ради ЄС 75/318 від 

20.05.1975 р. «Про зближення законів, держав ЄС 

щодо аналітичних, фармако-токсикологічних та 

клінічних норм і протоколів випробування лікарсь-

ких засобів з поправками та доповненнями» [31], а 

також в Директиві Європарламенту та Ради ЄС 

2004/10/ЕС від 11.02.2004 р. «Про зближення зако-

нів, правил та адміністративних положень щодо ви-

користання принципів належної лабораторної прак-

тики та перевірки їх застосування при випробу-

ванні хімічних речовин» [32]. 

Отже, в європейських нормативно-правових 

актах щодо поводження з тваринами встановлені 

обов’язкові для дотримання норми щодо площі, ве-

нтиляції та санітарії транспортних засобів, году-

вання, надання їм ветеринарної допомоги під час 

міжнародних перевезень, установлені механізми 

захисту шляхом запобігання стражданням, які мо-

жуть бути зумовлені неналежним утриманням або 

доглядом, сприяння уніфікації технології забою 

тварин і застосування гуманних методів забою. 

Соціальне, юридичне та філософське осмис-

лення проблематики захисту тварин, у т. ч. експе-

риментальних, від жорстокого поводження та за-

безпечення їх благополуччя спонукало Україну до 

обговорення та прийняття заходів щодо вирішення 

цих проблем, у тому числі й під час проведення екс-

периментів, на національному рівні. 

На теренах Радянського Союзу основним зако-

нодавчим документом, що регламентував викорис-

тання тварин під час експериментів, був наказ МОЗ 

СРСР від 12.08.1977 року № 755 «О мерах по даль-

нейшему совершенствованию организационных 

форм работы с использованием эксперименталь-

ных животных» [33]. 

В Україні нині прийнято низку нормативно-

правових актів, що складаються з підписаних і ра-

тифікованих міжнародних договорів, Конституції 

України, Законів та підзаконних нормативних до-

кументів. 18.03.1986 року Україна підписала, а 

02.05.2017 року приєдналася до Європейської кон-

венції про захист хребетних тварин, що використо-

вуються для дослідних та інших наукових цілей 

[14]. 

Для реалізації принципів Європейської конве-

нції щодо захисту хребетних тварин, які використо-

вуються для дослідних та інших наукових цілей, 

1986 р., в Україні прийнято низку нормативно-пра-

вових актів, серед яких першим документом у цій 

сфері є «Загальні етичні принципи експериментів 

на тваринах», схвалені Першим національним кон-

гресом з біоетики (20.09.2001 р., м. Київ) [34]. Ос-

новними його положеннями є виважене зменшення 

кількості тварин в експериментах, мінімізація 

болю, стресу, страждань, удосконалення методик, 

за якими проводять досліди, вживання знеболюю-

чих засобів під час проведення хірургічних проце-

дур, науково обґрунтованих норм утримання тва-

рин, здійснення евтаназії до настання больового си-

ндрому. Отже, зазначені положення співпадають з 

положеннями Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, що використовуються для дослі-

дницьких або інших наукових цілей. 

Закон України «Про захист тварин від жорсто-

кого поводження» № 3447-IV [35], прийнятий у 

2006 році, побудований на тих самих принципах, 

що й міжнародні нормативно-правові акти щодо гу-

манного поводження з тваринами. Стаття 26 «Пра-

вила поводження з тваринами, що використову-

ються в наукових експериментах, тестуванні, нав-

чальному процесі, виробництві біологічних 

препаратів» зазначеного Закону містить рекоменда-

ції щодо надання переваги валідованим альтернати-

вним методам проведення експериментальних дос-

ліджень (комп’ютерні та математичні моделі, дос-

ліди in vitro на мікроорганізмах, тканинах та 

клітинних культурах тощо), а також ставить вимоги 

до акредитації установ, у яких відбуваються дослі-

дження; рівня підготовки персоналу, що працює з 

тваринами; знеболювання під час проведення екс-

периментів; можливості повторного використання 

тварин, евтаназії за допомогою анестетиків.  

Крім того, стаття містить низку норм-заборон, 

зокрема, щодо використання в наукових експери-

ментах, тестуванні, навчальному процесі тварин, 

котрі важко переносять неволю, закритий простір, 

дресирування, девокалізацію тварин; застосування 

травмуючих методів під час відібрання з тварин 

клітин; проведення на тваринах демонстрацій у на-

вчальних цілях, якщо явища, що демонструються, 

можуть бути показані на неживих об’єктах; вима-

гати від студентів виконання процедур під час про-

ведення практичних робіт у навчальному процесі, 

що призводять до смерті або травмування тварин, 

якщо це суперечить їхнім моральним або релігій-

ним принципам; присутність осіб шкільного віку 

під час експериментів на тваринах, що пов’язані з 

хірургічним та іншим ушкоджуючим впливом. 

Розробка системи документів, що забезпечу-

ють урахування моральних етично-правових прин-

ципів під час проведення досліджень з використан-

ням тварин, здійснюється під керівництвом Комі-

тету з питань етики (біоетики) [36]. 
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Проте, Закон України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» № 3447-IV [35] не перед-

бачає проведення експертизи наукових досліджень 

з використанням лабораторних тварин, на відміну 

від Директиви 2010/63/ЄС. Нині в Україні це пи-

тання залишається не вирішеним. 

На виконання декларативних положень Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого пово-

дження» № 3447-IV [35] в Україні розроблені та ух-

валені підзаконні нормативно-правові акти щодо 

захисту тварин від жорстокого поводження та екс-

пертизи досліджень з етичної точки зору. Так, по-

рядок проведення доклінічного вивчення лікарсь-

ких засобів та експертизи матеріалів цього ви-

вчення урегульовує відповідні процедури [37], 

зокрема регламентує загальні принципи прове-

дення доклінічного вивчення, вимоги дотримання 

принципів біоетики та оцінки етичних і морально-

правових аспектів дослідження. Вимогу надати по-

силання на інформацію щодо дотримання гуман-

ного поводження з піддослідними тваринами, у разі 

необхідності їх використання, включено до струк-

тури звіту про доклінічне вивчення лікарського за-

собу. 

Настанова «Доклінічні дослідження безпеки як 

підґрунтя клінічних випробовувань за участю лю-

дини та реєстрації лікарських засобів» [38] також 

регламентує етику під час доклінічного вивчення 

лікарських засобів. 

 «Порядок проведення науковими установами 

дослідів, експериментів на тваринах» [39] деталізує 

вимоги до умов проведення зазначених заходів, бі-

ологічного тестування та навчального процесу з ви-

користанням тварин. Основні положення цього По-

рядку узгоджуються з положеннями «Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, що викори-

стовуються для дослідницьких та інших наукових 

цілей» та містять загальні вимоги щодо дослідниць-

кого центру, персоналу, умов утримання тварин, 

моніторингу виконання експериментів. 

Відповідно до вищезгаданого Порядку [39] 

проведення наукових експериментів, біологічного 

тестування та навчального процесу з використан-

ням тварин має відповідати таким умовам: 

– дослідний центр для проведення наукових 

експериментів, біологічного тестування та навчаль-

ного процесу із використанням тварин повинен 

мати: віварій чи експериментально-біологічну клі-

ніку та штат співробітників, що забезпечують до-

гляд за тваринами і виконують вимоги гуманного 

ставлення до них; 

– до роботи з експериментальними тваринами 

допускаються особи, які мають вищу медичну, ве-

теринарну, зоотехнічну, біологічну або фармацев-

тичну освіту, здобуту у вищих навчальних закладах 

ІІІ–IV рівнів акредитації; 

– на етапі планування навчальної роботи, нау-

кових експериментів або біологічного тестування 

має бути обґрунтовано вид тварини, що використо-

вуватиметься, та мінімальна їх кількість, необхідна 

для отримання достовірних результатів. Дослідні 

центри складають та передають до адміністрації на-

укових установ, а також в локальний комітет з біо-

етики, який створюється при дослідному центрі, пе-

релік видів та їх кількість, з якими вони проводять 

наукові експерименти; 

– тварина, яка була використана у процедурі, 

що спричиняє гострий або тривалий біль чи страж-

дання, незалежно від застосування анестезії чи зне-

болювання, використовується у новій процедурі 

лише після відновлення її стану здоров’я до норма-

льного та за умови, якщо під час нової процедури 

до тварини застосовується загальна анестезія, або 

нова процедура передбачає лише незначні втру-

чання; 

– у післяопераційному періоді тварина по-

винна отримувати кваліфікований догляд і адеква-

тне знеболювання; 

– після завершення навчальних робіт, біологі-

чного тестування або наукових експериментів на 

тварині, що призводять до порушення її фізіологіч-

них функцій і життєздатності, тварина повинна 

бути вчасно умертвлена шляхом евтаназії з дотри-

манням усіх вимог гуманності; 

– гуманне позбавлення життя тварини (ев-

таназію) здійснює відповідальна особа, а приби-

рання трупа тварини може здійснюватись виклю-

чно після того, як смерть буде констатована осо-

бою, відповідальною за роботу з твариною; 

– безпритульні свійські тварини для прове-

дення наукових робіт, біологічного тестування або 

наукових експериментів не використовуються; 

– умови утримання лабораторних тварин по-

винні відповідати їх біологічним, видовим та інди-

відуальним особливостям; 

– місце утримання тварин має бути оснащено 

таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, 

температурно-вологісний режим, природне освіт-

лення, вентиляцію та можливість контакту тварин 

із природним для них середовищем; 

– раціон харчування тварин встановлюється 

залежно від виду, віку, маси тіла, стану здоров’я, 

виду корму. Дієтична чи індивідуальна годівля хво-

рих тварин встановлюється за призначенням лікаря 

ветеринарної медицини. 

Суттєвим кроком на шляху реалізації законо-

давчих вимог щодо гуманного поводження з експе-

риментальним тваринами та прикладом адаптації 

міжнародних документів до умов і можливостей 

українського суспільства у цій діяльності є прий-

няття положення про обов’язкову біоетичну експе-

ртизу дисертаційних робіт, які виконуються в галу-

зях медицини, біології та ветеринарної медицини 

[40, 41].  

В Україні загальні підходи щодо біоетичних 

вимог та біоетичної експертизи під час викорис-

тання лабораторних тварин в експериментах розро-

блені групою вчених під керівництвом член-корес-

пондента НАН і НАМН України О. Г. Резнікова, ух-

валені Першим національним конгресом з біоетики 

у 2001 році та узгоджуються з Європейською кон-

венцією про захист хребетних тварин, які викорис-

товуються для експериментальних та інших цілей» 

[42, 43]. 
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Основоположними біоетичними засадами під 

час використання лабораторних тварин в експери-

ментах є такі [42]: 

– біологічні та медичні експерименти на твари-

нах можуть проводитись лише у тих випадках, 

якщо вони спрямовані на отримання виключно но-

вих наукових знань, сприяють поліпшенню здо-

ров’я людини і тварин, збереженню живої природи, 

є необхідними для якісного навчання і підготовки 

фахівців, проведення судово-медичної та криміна-

лістичної експертизи, не становлять загрози для 

здоров’я людини;  

– експерименти на тваринах виправдані тоді, 

коли є достатні підстави сподіватись, що їхні ре-

зультати суттєво сприятимуть досягненню хоча б 

однієї із зазначених вище вимог; 

– неприпустимо використовувати тварин з до-

слідницькими та навчальними цілями, якщо ця мета 

може бути досягнена іншими шляхами, без викори-

стання тварин; 

– слід уникнути буквального дублювання вже 

раніше здійснених досліджень на тваринах, якщо 

вони не зумовлені доцільністю проведення експе-

риментальних перевірок результатів досліду; 

– вибір виду тварин, їх кількість, методика до-

сліджень має бути ретельно обґрунтована до поча-

тку експериментів і схвалена уповноваженою осо-

бою чи органом біотичної експертизи; 

– тварини для експериментів повинні надхо-

дити з сертифікованого джерела їх розведення, пе-

ревагу надають інбредним тваринам, стандартизо-

ваним за генетичними та мікробними показниками, 

умовами утримання і харчування; дані про джерело 

отримання для експерименту тварин та їхня біоло-

гічна характеристика мають бути документально 

зафіксовані дослідником; 

– під час проведення експериментів необхідно 

дотримуватися гуманності, полегшення їхніх стра-

ждань, уникати стресу, болю, спричинення твари-

нам тривалої шкоди здоров’ю. Для цього необхідно 

застосовувати наркоз або анестезію піддослідної 

тварини, крім випадків, несумісних з метою експе-

рименту (моделювання шоку, колапсу, опіку, тілес-

ного ушкодження) за умови схвалення такого нау-

кового проєкту уповноваженим органом з біоетич-

ної експертизи; 

– експериментальні роботи на тваринах пови-

нен проводити кваліфікований дослідник, дотриму-

ючись правил біоетики; 

– використання тварин у навчальному процесі 

має проводитись під наглядом викладача; 

– лабораторії, наукові та навчальні заклади і 

організації, де проводяться експерименти на твари-

нах, підлягають відповідній атестації уповноваже-

ними органами на предмет відповідності стандар-

там належної лабораторної практики, що є міжна-

родною вимогою до проведення медико-

біологічних та інших експериментів; 

– результати наукових досліджень з викорис-

танням лабораторних тварин мають бути задокуме-

нтовані та оприлюднені, за винятком випадків, 

коли отримані в експерименті дані не можуть бути 

розголошені через їх комерційну, патентну, держа-

вну таємницю.  

Захист тварин, що використовуються для нау-

кових цілей, від жорстокого поводження та забез-

печення їх благополуччя має відбуватись на всіх 

етапах роботи з ними: під час розведення, годівлі, 

утримання, перевезення, маркування, проведення 

експериментальних досліджень, а також в постекс-

периментальному періоді, включаючи евтаназію 

[44]. Благополуччя лабораторних тварин має вклю-

чати їх вільне переміщення, задоволення природ-

них потреб у сні, рухах, контактах із собі подіб-

ними, природній активності; отримання тваринами 

достатньої кількості якісної їжі, води, повітря; на-

лежний санітарно-гігієнічний стан умов, у яких 

вони утримуються; регулярний контроль стану їх-

нього здоров’я, особливо в постексперименталь-

ному періоді; надання піддослідній тварині кваліфі-

кованої ветеринарної допомоги (за необхідності). 

Контроль за дотриманням вимог щодо благопо-

луччя лабораторних тварин покладається на приз-

начену адміністративно відповідальну особу, а та-

кож може здійснюватись уповноваженими ор-

ганами та особами, громадськими зоозахисними 

організаціями у межах чинного законодавства. 

Нині в Україні на регіональному, відомчому і 

національному рівнях створені біоетичні комісії і 

комітети, зокрема комітети з біоетики при прези-

діях Національної академії наук України, Націона-

льної академії медичних наук України, Центральна 

біоетична комісія Міністерства охорони здоров’я 

України, Державного фармакологічного центру Мі-

ністерства охорони здоров’я України, котрі коорди-

нують роботу щодо проведення експертиз наукових 

досліджень з використанням тварин, етичну оцінку 

експериментів. 

 

Висновки 

Нормативно-правові акти ЄС можуть бути ос-

новою для формування вітчизняної законодавчої 

бази та вироблення відповідної регуляторної полі-

тики України у сфері використання тварин у науко-

вих експериментах на основі принципів гуманності. 

Науково-дослідна робота із залученням лабо-

раторних тварин має бути спланована, організо-

вана, проведена відповідно до національного і між-

народного законодавства. Перспективною страте-

гією на майбутнє є відмова від використання 

лабораторних тварин під час проведення експери-

ментальних досліджень та заміни їх альтернатив-

ними об’єктами (комп’ютерні та математичні мо-

делі, досліди in vitro на мікроорганізмах, тканинах, 

клітинних культурах тощо). 

Запорукою гуманного ставлення до тварин під 

час проведення біологічних, біотехнологічних, ме-

дичних, ветеринарних досліджень є виконання за-

конодавчих приписів щодо удосконалення техно-

логій проведення експерименту, мінімізації болю, 

стресу, страждань, завданих тваринам, вживання 

знеболюючих засобів під час проведення хірургіч-

них процедур, прийняття науково обґрунтованих 

норм харчування та умов утримання лабораторних 

тварин, точної оцінки фізіологічного стану тварин 
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під час експерименту, здійснення евтаназії до мо-

менту розвитку больового синдрому у експеримен-

тальної тварини. 
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