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ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН ЯК РЕСУРСА 

ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ 
 

Людина і тварини взаємодіють між собою вже багато тисяч років. За 
цей час був пройдений складний шлях: якісь тварини були приручені 
людиною і згодом одомашнені, а якісь так назавжди і залишилися для нього 
дичиною або лютими і небезпечними хижаками. В результаті деякі види були 
повністю винищені, а інші опинилися під загрозою вимирання. Особливо 
потерпають від діяльності людини хутряні тварини.  

Завдяки зростаючій стурбованості за стан тварин в сучасному світі, 
заборони на виробництво хутра, хутрове звірівництво, імпорт хутра 
продовжують охоплювати країну за країною, змушуючи владу повністю 
скасовувати практику хутрового звірівництва або посилювати вимоги до 
хутрової індустрії, що неодмінно веде до закриття ферм по розведенню 
хутрових тварин. 

Першою країною, яка заборонила хутрове звірівництво, була 
Великобританія (2000). Слідом за Великобританією, хутрову промисловість 
забороняє Австрія у 2004 році. Інші країни, які заборонили або обмежили 
хутрове звірівництво: Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Сербія і 
Республіка Македонія, Данія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Іспанія, 
Японія, Індія, Нова Зеландія, США, а з недавніх пір і Чехія [1].  

Законопроект заборони хутрового звірівництва в даний час 
розглядають в Бельгії, Ізраїлі, Україні  та ін. країнах. 7 лютого у Верховній 
Раді України зареєстрували новий законопроект ,  який забороняє 
виробництво хутра в Україні [2].  Якщо законопроект ухвалять, то хутрове 
виробництво в Україні буде заборонено з 1 січня 2025 року.  
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Великий вклад у збереження хутряних тварин роблять зоозахисні 
міжнародні  організації. Найвідомішими та більш ваговими у світовому 
масштабі з них є наступні. 

Міжнародний союз охорони природи (IUCN) — міжнародна 
організація, метою якої є збереження природних ресурсів. Заснований в 1948 
році. На теперішній час членами МСОП є 78 країн. Проводить роботу по 
збереженню видів та проводить охоронні заходи щодо видів, котрі 
знаходяться під загрозою зникнення. Видає Червоний список МСОП.  

Ґрінпіс — міжнародна природоохоронна організація, заснована 1971 
року в Канаді. Зростання популярності Ґрінпісу відбулося після багатьох 
акцій, спрямованих на збереження довкілля. Регулярно проводять акції щодо 
захисту хутряних тварин. 

Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища 
(UNEP) – головний екологічний орган ООН, створений у 1972 році. 
Програма спрямована на вирішення найгостріших проблем з екології, 
особлива увага приділяється проблемі зменшення біорізноманіття, у тому 
числі і хутряних тварин.  

Всесвітнє товариство захисту тварин (англ. (WSPA)) — міжнародна 
некомерційна зоозахисна організація, що здійснює свою діяльність у більш, 
ніж 150 країнах світу. Було створено в 1981 році. WSPA бореться як проти 
жорстокого поводження з тваринами в цілому, так і проводить окремі 
кампанії проти конкретних видів жорстокого і негуманного поводження. 

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) — міжнародна неурядова 
організація, що займається збереженням природи, дослідженнями та 
відновленням природного середовища (1946 рік). Серед проектів WWF слід 
відзначити охорону рідкісних видів - проекти зі збереження видів тварин, що 
стоять на межі зникнення: далекосхідного леопарда, амурського тигра, зубра, 
сніжного барса, азиатського леопарда, атлантичного моржа.  

Заборона використання тварин як ресурса хутряних виробів закріплена 
на законодавчому рівні в багатьох країнах світу. Цією проблемою 
займаються відомі міжнародні організації. Однак, нажаль, видове 
різноманіття хутрових тварин продовжує скорочуватися. Тому залишаються 
актуальними: 

1. Заборона видобутку хутряних тварин. Ступінь її повноти  може 
бути різною, аж до абсолютної, навіть на використання в наукових цілях. 

2. Збереження і відновлення довкілля. Одна з основних форм – 
збільшення заповідних територій. 

3. Розробка діючої  юридичної правової основи для охорони 
тваринного світу. 

4.  Невідворотність відповідальності за порушення законодавства 
про охорону тваринного світу. 

5. Пропаганда охорони хутряних тварин, впровадження в маси 
екологічної свідомості (особливо стосовно зменшення попиту хутряних 
ресурсів). 
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