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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Дикі тварини як складова біорізноманіття мають 

величезне екологічне, економічне, естетичне та виховне значення. Їх втрата може 

призвести до незворотних змін у біосфері, в тому числі деградації екосистем і 

середовища життєдіяльності людей. Проблема збереження біологічних ресурсів 

планети стрімко загострюється, оскільки зростають темпи зникнення видів тварин, а 

до числа рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, міжнародна 

спільнота та окремі держави відносять все нові й нові види. Основними причинами 

такого стрімкого зменшення чисельності диких тварин є діяльність людини, яка 

постійно та швидкими темпами порушує середовище їх перебування через 

мисливство, рибальство, браконьєрство, вирубку лісів, зменшення територій степів, 

розорювання земель, осушення боліт, осушення та обводнення територій, створення 

водосховищ, забруднення земельних, водних ресурсів, атмосферного повітря тощо. 

Для підкреслення світової значущості даної проблеми та необхідності її 

термінового вирішення 2011-2020 роки були проголошені ООН Міжнародним 

десятиліттям біорізноманіття. 

У Основних засадах (Стратегії) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року, затверджених Законом України від 21.12.2010 р. № 2818-VI, 

офіційно встановлено, що займаючи менше 6 відсотків площі Європи, наша держава 

володіє близько 35 відсотками її біорізноманіття. Однак, протягом останніх років 

спостерігається збільшення кількості видів рослин і тварин, занесених до Червоної 

книги України. До того ж Україна розташована на перетині міграційних шляхів 

багатьох видів фауни; через її територію проходять два основних глобальних 

маршрути міграції диких птахів, більше 100 з яких охороняються відповідно до 

міжнародних зобов’язань, а деякі місця гніздування мають міжнародне значення. 

Збереження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

диких тварин, на території України є важливим не лише для нашої держави, а і для 

Європи та всієї міжнародної спільноти, що насамперед включає запровадження 

належного правового регулювання, яке має здійснюватись в єдиному руслі із 

міжнародними зобов’язаннями України, в тому числі в контексті курсу нашої 

держави на вступ до Європейського Союзу. 

Для досягнення цієї мети необхідно, з одного боку, запровадити належне 

правове регулювання, що має здійснюватись в руслі міжнародних зобов’язань 

України, в тому числі в контексті вимог права Європейського Союзу; з іншого боку, 

– забезпечити адекватне правозастосування. Обидва аспекти на сьогодні є 

проблемними в Україні, хоча низка законодавчих актів регулює відповідну сферу. 

Йдеться в першу чергу про Закони України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ, «Про тваринний світ» від 

13.12.2001 р. № 2894-III, «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 р. № 3055-III. 

На підзаконному рівні встановлені певні процедурні норми, способи обчислення та 

компенсації шкоди, заподіяної тваринному світу, тощо. 

Науковою основою дослідження стали праці вчених у галузі земельного, 

аграрного й екологічного права, зокрема, Ф. Х. Адіханова, А. О. Андрусевича, 

Г. В. Анісімової, Г. І. Балюк, М. М. Бринчука, М. Я. Ващишин, П. О. Гвоздика, 
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Я. О. Герасименко, А. П. Гетьмана, М. А. Дайнеги, Л. Р. Данилюк, Д. П. Дічюте, 

А. С. Євстігнєєва, В. М. Єрмоленка, М. І. Єрофеєва, І. В. Ільяшенко, І. І. Каракаша, 

Н. Р. Кобецької, О. М. Ковтун, О. С. Колбасова, В. М. Комарницького, 

Ю. В. Корнєєва, В. В. Костицького, С. М. Кравченко, Н. Д. Красіліч, 

М. В. Краснової, Ю.А. Краснової, Л. В. Лейби, Н. Р. Малишевої, В. К. Матвійчука, 

М. О. Медведєвої, В. Л. Мунтяна, Н. І. Нестерової, Л. Д. Нечипорук, В. В. Носіка, 

В. І. Олещенка, В. В. Петрова, А. К. Соколової, Л. В. Струтинської-Струк, 

П. В. Тихого, Ю. А. Турлової, В. Є. Флінта, М. В. Чашкіна, М. К. Черкашиної, 

Ю. С. Шемшученко, В. В. Шеховцова, О. М. Шуміла, Н. М. Ярмоленко та інших. 

Наукові положення, сформульовані зазначеними дослідниками, мають важливе 

теоретичне та практичне значення. Разом із тим в сучасному українському 

правознавстві відсутні комплексні наукові дослідження з вказаної проблематики. 

Зазначені обставини зумовили актуальність та вибір теми даного 

дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження здійснювалось у рамках виконання планової теми науково-дослідної 

роботи відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права 

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: «Проблеми 

правового регулювання відносин щодо охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Україні в 

умовах реалізації державної політики децентралізації управління» (номер державної 

реєстрації PK 0117U002702). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у вдосконаленні 

правового регулювання відносин у сфері охорони та використання рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. Зазначена мета 

зумовила постановку та вирішення наступних завдань: 

- визначити поняття, зміст та види рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин; 

-  дослідити сучасний стан правового регулювання в Україні відносин у сфері 

охорони та використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин; 

- проаналізувати міжнародно-правовий режим охорони та використання 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин та 

відповідність йому законодавства України; 

- виявити проблеми правового забезпечення в Україні охоронного статусу для 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин; 

- визначити правову природу, роль та особливості Червоної книги України й 

регіональних червоних списків у здійсненні охорони відповідних категорій диких 

тварин; 

- дослідити проблеми правового регулювання обмеженого використання 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин; 

- встановити особливості юридичної відповідальності у сфері охорони та 

використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

диких тварин, виявити резерви її вдосконалення; 
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- сформулювати шляхи вдосконалення чинного законодавства України для 

вирішення виявлених проблем у сфері охорони та використання рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються в Україні, 

зарубіжних країнах та на міжнародному рівні в сфері охорони та використання 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. 

Предметом дослідження є правова охорона та використання рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає сукупність 

філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання, 

використання яких забезпечило достовірність висновків і можливість вирішення 

поставлених завдань та досягнення сформульованої мети. В основу методології 

дослідження покладено діалектичний метод, що належить до філософських методів 

пізнання. Серед загальнонаукових методів були використані методи аналізу та 

синтезу, що дозволило комплексно дослідити правовідносини в сфері дослідження 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). Метод узагальнення дозволив виявити 

характерні ознаки та особливості рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин, а також їх загального та спеціального використання 

(підрозділи 1.1, 2.2), тощо. За допомогою методу аналогії досліджено правову 

природу та особливості ведення Червоної книги України в частині тваринного світу 

та переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (підрозділ 2.1). За 

допомогою логіко-семантичного методу сформульовано понятійний апарат, а саме 

визначено поняття права загального та спеціального використання вказаних тварин, 

що занесені до Червоної книги України (підрозділ 2.2). Серед спеціально-наукових 

методів були використані формально-юридичний (догматичний) метод, 

послуговуючись яким досліджено чинне законодавство у відповідній сфері, 

розкрито сутність і зміст законодавчих підходів, зокрема, до розуміння рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, їх загального та 

спеціального використання, юридичної відповідальності, з’ясовано правову природу 

Червоної книги України та переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні 

на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя 

(підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3). За допомогою порівняльно-правового методу 

зіставлялися окремі положення вітчизняних нормативно-правових актів, що 

регулюють вказані суспільні відносини, досліджувався міжнародний досвід, а також 

відповідний досвід зарубіжних країн (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3). Метод 

правового моделювання допоміг сформулювати окремі рекомендації, наприклад, 

щодо встановлення кримінальної та вдосконалення адміністративної 

відповідальності (підрозділ 2.3). 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація є 

першим у вітчизняній правознавчій науці комплексним дослідженням, присвяченим 

аналізу сучасного стану правового регулювання охорони та використання рідкісних 

і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, виявленню 

його резервів та недоліків, а також окресленню шляхів підвищення його 

ефективності. 
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Ступінь наукової новизни отриманих результатів конкретизується в таких 

положеннях, висновках і пропозиціях, які виносяться на захист:  

уперше: 

1) визначено сутнісні ознаки правової категорії «рідкісні і такі, що перебувають 

під загрозою зникнення, види диких тварин»: а) це живі дикі тварини (ссавці, птахи, 

плазуни, земноводні, риби, членистоногі, молюски, голошкірі та інші) у всьому їх 

видовому та популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, 

яйця, лялечки тощо); б) вони постійно або тимчасово перебувають у стані природної 

волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі; 

в) ними також мають визнаватися такі, що раніше існували в межах території 

України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, але 

наразі відсутні відомості про їх наявність (в природі чи у спеціально створених 

умовах); г) вони визнані об’єктами Червоної книги України або ще не визнані, але 

відповідають національним критеріям, що є підставами для включення до Червоної 

книги України; 

2) запропоновано запровадити в законодавстві України поняття права 

загального використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 

видів диких тварин, занесених до Червоної книги України; надане його авторське 

визначення як права використання об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної 

книги України, які постійно або тимчасово перебувають у природних чи штучно 

створених умовах у межах території України, її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони, яке здійснюється без вилучення відповідних 

об’єктів з природного середовища (у тому числі тимчасово), без закріплення таких 

об’єктів за конкретними особами, без надання дозволів, безоплатно, з метою 

задоволення життєво необхідних потреб громадян (естетичних, оздоровчих, 

рекреаційних тощо). Таке право гарантується фізичним особам незалежно від віку та 

містить визначені у законі обмеження щодо такого використання; 

3) запропоновано авторське визначення права спеціального використання 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, 

занесених до Червоної книги України, як право використання таких об’єктів, які 

постійно або тимчасово перебувають у природних чи штучно створених умовах у 

межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони, що надається науковим організаціям та іншим установам, 

відповідні завдання яких визначені державними чи галузевими науковими 

програмами, без мети отримання прибутку у наукових і селекційних цілях, у тому 

числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а 

також для відтворення популяцій. Таке право є винятковим, здійснюється з 

вилученням тварин із природного середовища, за іменним дозволом центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища (а в окремих випадках – за іншими 

необхідними документами (мисливським посвідченням – у випадку відстрілу 

тварини; погодженням клопотання (заявки) на отримання дозволу з постійним 

користувачем – у випадку добування на територіях природно-заповідного фонду 

України тощо); без справляння збору (безоплатно); з дотриманням вимоги передачі 
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у встановленому порядку невикористаної для наукових цілей продукції відповідним 

організаціям; 

4) запропоновано спеціальне використання рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів диких тварин, занесених до Червоної книги України, 

розглядати органічною складовою частиною їх охорони; 

5) висунуто ідею щодо подвійної правової природи Червоної книги України, яка 

базується на поєднанні ознак офіційного державного документу і звіту про наукові 

дослідження; 

6) запропоновано доктринальний підхід щодо підвищення ефективності 

охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких 

тварин, занесених до Червоної книги України, а також до переліків видів тварин, які 

підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя, який має бути комплексно забезпечений: 1) чітко 

визначеними правилами ведення Червоної книги України та регіональних переліків; 

2) поєднаним застосуванням всіх наявних інструментів їх охорони (організаційних, 

правових, економічних, наукових та інших); 3) координацією зусиль всіх суб’єктів 

охорони (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та 

юридичних осіб, що використовують відповідні об’єкти тваринного світу, 

власниками таких об’єктів, власниками та користувачами земельних ділянок, у 

межах яких вони перебувають); 4) забезпеченням правового режиму охорони не 

лише самих об’єктів, їх видового і популяційного різноманіття, а й середовища їх 

існування, шляхів міграції, екологічних систем; 5) єдиною цільовою спрямованістю 

всіх напрямів поводження (використання, селекції, відтворення тощо) відповідних 

об’єктів тваринного світу на забезпечення їх охорони; 

набули подальшого розвитку: 

7) наукові підходи до пріоритетності відносин охорони над відносинами 

використання в правовому регулюванні поводження із рідкісними і такими, що 

перебувають під загрозою зникнення, видами диких тварин, що обумовлено 

суттєвими законодавчими обмеженнями щодо спеціального використання та його 

екологічною метою; 

8) положення про доповнення переліку джерел екологічного права України, що 

регулюють відносини у досліджуваній сфері; зокрема, крім Конституції України, 

кодексів, законів, підзаконних нормативно-правових актів, актів органів місцевого 

самоврядування, міжнародних договорів України, до них слід також відносити 

постанови Президії Національної академії наук України; 

9) висновки про неефективність процесу формування стратегічних пріоритетів 

державної екологічної політики у досліджуваній сфері у політико-правових 

документах відповідного профілю, через відсутність механізму виконання чинних 

Основних засад (Стратегії) державної екологічної політики України на період до 

2020 року; хаотичного прийняття неузгоджених між собою концепцій та програм 

щодо збереження біологічного різноманіття та середовищ його існування без їх 

подальшої конкретизації у відповідних нормативно-правових актах; а також через їх 

несвоєчасний перегляд та оновлення й відсутність послідовного продовження; 

10) висновки про унікальність у природоохоронних екологічних відносинах 

таких правових інструментів, як Червона книга України та переліки видів тварин, 
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які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя, оскільки їх застосування може бути здійснено 

лише у правовідносинах щодо таких природних ресурсів, як тваринний та 

рослинний світ; вони є підставою для зміни правового статусу не лише самого 

охоронюваного виду, а й території чи об’єкта, що є середовищем його існування, а 

також для зміни правового режиму доступу до інформації про них; ці документи 

формують правові критерії встановлення особливого правового режиму охорони, 

заборони використання (добування та збирання) в господарських та військових 

цілях, створення територій природно-заповідного фонду в місцях їх перебування 

(зростання) та на шляхах міграції; дають правові підстави для створення центрів та 

«банків» для збереження генофонду зазначених об'єктів, для виникнення інших 

правовідносин; 

11) наукові уявлення щодо форми, змісту та порядку ведення переліків видів 

тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя шляхом застосування правотворчих заходів 

(внесення змін до чинних законодавчих актів та прийняття нових для формування 

єдиних законодавчих підходів); 

удосконалено: 

12) існуючі підходи, відповідно до яких: а) замість поняття «рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення, види диких тварин», що використовується в 

національному законодавстві, запропоновано застосовувати поняття «види тварин, 

що перебувають під загрозою зникнення» яке використовується Міжнародним 

союзом охорони природи; б) існуючий поділ об’єктів Червоної книги України на 

категорії запропоновано узгодити із категоріями, які використовуються у Червоному 

списку Міжнародного союзу охорони природи; 

13) законодавчі вимоги до критеріїв занесення видів диких тварин до Червоної 

книги України, а також переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на 

території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з 

урахуванням рекомендацій Міжнародного Союзу охорони природи, зокрема 

чинного Керівництва по застосуванню критеріїв Червоного списку МСОП на 

регіональному та національному рівнях: версія 4.0. (IUCN.Guidelines for application 

of IUCN Red List Criteria at Regional and national levels: Version 4.0.); 

14) підстави застосування окремих видів юридичної відповідальності за 

правопорушення у досліджуваній сфері, а саме шляхом: а) введення у Кодексі 

України про адміністративні правопорушення адміністративної відповідальності за 

незаконне поводження з видами тварин, які занесені до переліків видів тварин, які 

підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя, але не занесені до Червоної книги України, а також за 

пошкодження, знищення тощо середовищ їх існування; б) встановлення в 

Кримінальному кодексі України (у розділі VIII «Злочини проти довкілля») 

відповідальності за незаконне переміщення через митний кордон України поза 

митним контролем або з приховуванням від митного контролю видів тваринного 

світу, що занесені до Червоної книги України та/або охороняються міжнародними 

договорами України, вчинене у великих розмірах (чи з іншим ступенем суспільної 

небезпечності); в) у межах адміністративно-правової та кримінально-правової 
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охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких 

тварин, запровадити єдиний підхід (крім випадків обґрунтованого виключення з 

цього правила) до визначення об’єкта такої охорони, що обумовлено застосуванням 

у Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та 

Кримінальному кодексі України (ККУ) різних за змістом визначень, як то: «види 

тварин, занесені до Червоної книги України, або охорона і використання яких 

регулюється відповідними міжнародними договорами» (ст. 88 КУпАП)); «тварини, 

види яких занесені до Червоної книги України» (ст. 90 КУпАП); «об’єкти 

тваринного світу, занесені до Червоної книги України» (ст. 88-1 КУпАП), «звірі, 

птахи чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України» 

(ст. 248 ККУ); г) усунення колізії між нормами постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної 

порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» від 24.07.2013 р. № 541 

(в одній із них визначено таксу за незаконне добування або знищення лося, 

занесеного наразі до Червоної книги України, а в іншій встановлено, що дія цієї 

постанови не поширюється на тварин, занесених до Червоної книги України); 

15) пропозиції про доповнення Закону України «Про Червону книгу України» 

положеннями про право загального використання об’єктів Червоної книги України, 

де визначити його специфічні характеристики, обмеження та гарантії; підхід до 

формування законодавства щодо рибальства в контексті охорони об’єктів Червоної 

книги України; зокрема, запропоновано конкретні зміни до Правил любительського 

і спортивного рибальства, Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря 

та деяких інших. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

застосування та використання висновків і пропозицій дисертаційного дослідження 

у: 

- науково-дослідній сфері – задля подальших наукових досліджень щодо 

правового регулювання охорони та використання рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів диких тварин; 

- у правотворчій діяльності – для вдосконалення законодавства у сфері 

правового регулювання охорони та використання рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів диких тварин (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в законотворчу роботу народного депутата України 

І. В. Луценка від 25.06.2019 р. № 11-2999, Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в законотворчу роботу Благодійної організації 

«Благодійний фонд Дніпровського району м. Києва «Київський еколого-культурний 

центр» від 12.08.2019 р. № 12-08/1/2019); 

- у правозастосуванні – під час застосування норм екологічного права, що 

регулюють суспільні відносини у сфері охорони та використання рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин (Довідка про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в практичну діяльність 

(судова практика) Громадської організації «ЕкоПраво-Київ» від 26.07.2019 р. 

№ 1/1-2019, Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження в 

практичну діяльність (судова практика) Благодійної організації «Благодійний фонд 
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Дніпровського району м. Києва «Київський еколого-культурний центр» від 

07.08.2019 р. № 07-08/1/2019); 

- у навчальному процесі – при викладанні та навчально-методичному 

забезпеченні навчальної дисципліни «Екологічне право» та інших галузевих 

правових дисциплін. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

були апробовані на науково-практичних симпозіумах, конференціях та круглих 

столах, зокрема, на міжнародному симпозіумі «Права людини та довкілля у новій 

Україні: на честь проф. Світлани Кравченко» (м. Львів, 20-21 вересня 2014 року); 

V Міжнародній науково-практичній конференції НАНР «Соціально-гуманітарні 

виклики 2015 року» (м. Львів, 9 червня 2015 року); Міжнародній науково-

практичній конференції «Юридична наука: виклики і сьогодення» (м. Одеса, 12-13 

червня 2015 року); круглому столі «Конституційні засади аграрного, земельного та 

екологічного права України: 20 років розвитку» (м. Київ, 27 травня 2016 року); 

Всеукраїнському круглому столі «Децентралізація влади як чинник розвитку 

аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей права» 

(м. Київ, 22 вересня 2017 року); Всеукраїнському круглому столі «Земельне, 

екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля» (м. Київ, 18 червня 2018 

року); IX Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Майбутнє 

науки в обріях права» (до 100-річчя Національної академії наук) (м. Київ, 5 грудня 

2018 року). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження, висновки та 

рекомендації відображені у 5 статтях, опублікованих у наукових виданнях, що 

входять до переліку фахових для юридичних наук видань (всі вони входять до 

міжнародних наукометричних баз), а також у 7 тезах, опублікованих за 

результатами науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, двох 

розділів, що включають шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 257 сторінок, з яких основного 

тексту дисертації – 215 сторінок, список використаних джерел – 34 сторінки 

(містить 281 найменування), додатки – на 8 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, встановлено її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, визначено мету і завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну одержаних 

результатів та наведено дані про апробацію та публікації основних положень 

дисертації, а також про її структуру та обсяг. 

Розділ 1 «Загальна характеристика правових засад охорони та 

використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

диких тварин» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, зміст та види рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів диких тварин» на підставі проведеного дослідження 

виокремлено та розглянуто змістовні ознаки таких тварин. В результаті 
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сформульовано їх сутнісні ознаки та характеристики; виокремлено критерії 

віднесення тварин до рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, а 

також обґрунтовано їх поділ на види та категорії. Встановлено, що в Україні такі 

критерії є недостатньо розробленими. Проведено порівняльний аналіз національного 

та міжнародного підходів у поділі об’єктів Червоної книги України на категорії. 

З’ясовано, що ці підходи мають відмінності, а також те, що Міжнародним союзом 

охорони природи всі ці тварини визнаються «видами, що перебувають під загрозою 

зникнення»/«види під загрозою» (Threatened species), а поняття «рідкісні тварини» 

вже не використовується. 

У підрозділі 1.2 «Сучасний стан правового регулювання охорони та 

використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

диких тварин в Україні» розглядаються положення актів, що є частиною 

національного законодавства (джерелами екологічного права) та регулюють 

суспільні відносини у досліджуваній сфері, до яких відносяться: Конституція 

України, кодекси України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти, 

акти органів місцевого самоврядування, міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Україною (детальніше розглянуті у підрозділі 1.3 

дисертації). Виявлено необхідність усунення прогалини в законодавстві шляхом 

прийняття Правил добування рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених умовах, а також у 

науково-дослідних та інших цілях, що повинно бути здійснено на виконання вимог 

ч. 5 ст. 44 Закону України «Про тваринний світ». Серед підзаконних нормативно-

правових актів окремо досліджуються Правила промислового рибальства в басейні 

Чорного моря (1998), Тимчасові правила промислового рибальства в басейні 

Азовського моря (1999), Правила любительського і спортивного рибальства (1999), 

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України 

(1999), в результаті чого виявлено правові колізії. У підрозділі окремо 

розглядаються документи, що визначають стратегічні пріоритети державної 

екологічної політики в цілому та за відповідними напрямами (щодо збереження 

біологічного різноманіття, перспективного розвитку заповідної справи, формування 

Національної екологічної мережі України тощо). Констатується відсутність чіткого 

та послідовного підходу в їх співвідношенні та змістовних характеристиках, що дає 

підстави стверджувати про неефективність планування державної політики в 

досліджуваній сфері. До особливих актів, що регулюють суспільні відносини, які 

досліджуються, автором віднесено постанови Президії Національної академії наук 

України. 

У підрозділі 1.3 «Міжнародно-правове регулювання охорони та використання 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин» 

розглядаються такі джерела екологічного права, як міжнародно-правові акти 

(конвенції, договори, угоди, протоколи до них та інші), активною учасницею яких є 

Україна: Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Конвенція про 

збереження мігруючих видів диких тварин, Угода про збереження афро-

євразійських мігруючих водно-болотних птахів, Угода про збереження кажанів в 

Європі, Конвенція про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 
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флори, які перебувають під загрозою зникнення. Особливе місце в дослідженні 

відведено Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка є 

орієнтиром для розвитку національного законодавства у сфері дослідження. На 

прикладі аналізу спеціального законодавства підкреслюється пріоритет норм 

міжнародного права у випадках, коли міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Україною, встановлено інші правила, ніж ті, що 

містяться в законодавстві України та наголошено на суперечливості цього 

положення із нормами Конституції України, що проголошує примат національного 

конституційного акта над міжнародним правом (ст. 8, 9). Висвітлюються питання 

відповідності національного законодавства нормам міжнародного права, проблеми 

реалізації деяких міжнародно-правових актів в Україні, приклади судової практики 

щодо цього. 

Розділ 2 «Правові механізми охорони та використання рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Правове забезпечення охоронного режиму рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, занесених до Червоної 

книги України. Правова природа Червоної книги України та регіональних червоних 

списків» обґрунтовується пріоритетність відносин охорони рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин у співвідношенні з таким 

напрямом поводження з тваринами, як їх використання. Водночас спеціальне 

використання цих тварин пропонується розглядати саме як складову частину їх 

охорони, що обумовлено суттєвими законодавчими обмеженнями спеціального 

використання таких тварин з екологічною метою. Досліджується правова природа та 

особливості Червоної книги України та переліків видів тварин, які підлягають 

особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 

та Севастополя. Серед особливостей Червоної книги України виділено її подвійну 

правову природу, яка поєднує статуси офіційного державного документа та звіту 

про наукове дослідження, що встановлено через визначення її правових 

характеристик та особливостей. Аналізується неодноманітна практика ведення 

переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, констатується відсутність 

єдиних підходів у їх структурі та порядку ведення. 

У підрозділі 2.2 «Інструменти правового забезпечення використання рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин» виокремлено 

та охарактеризовано сутнісні ознаки та особливості права загального та права 

спеціального використання, визначені у чинному законодавстві України, для таких 

тварин. Запропоновані їх авторські визначення, які пропонується закріпити в 

законодавстві. Окремо розглядаються правові вимоги щодо умов та порядку 

отримання дозволів на спеціальне використання цих тварин, в результаті чого 

виявляються правові колізії, зокрема, між абз. 1 ч. 1 ст. 4-1 Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та ч. 3 ст. 19 Закону України 

«Про Червону книгу України»; між низкою положень Інструкції про порядок видачі 

дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної 

книги України та вимогами Законів України «Про Червону книгу України», «Про 
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дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». 

У підрозділі 2.3 «Юридична відповідальність у сфері охорони та використання 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин» 

зосереджено увагу на дослідженні адміністративної, кримінальної та цивільної 

відповідальності, які є найбільш характерними та значущими в екологічних 

правовідносинах, що розглядаються. На підставі положень чинного національного 

законодавства виокремлено та описано адміністративні правопорушення та злочини, 

за якими предметом посягання є дикі тварини, а також середовища їх існування. 

Проведений аналіз цих норм засвідчив, що у межах адміністративно-правової та 

кримінально-правової охорони цих тварин існують різні підходи до визначення 

предмета злочину. Поруч із існуванням адміністративної відповідальності за 

незаконне вивезення з України або ввезення на її територію видів тварин, занесених 

до Червоної книги України, або охорона і використання яких регулюється 

відповідними міжнародними договорами України (ч. 2 ст. 88 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення), виявлено відсутність кримінальної 

відповідальності за діяння, вчинені у великому розмірі (чи з іншим ступенем 

суспільної небезпечності). Досліджено підстави та особливості цивільної 

відповідальності у вказаній сфері, для якої характерним є таксовий метод 

компенсації екологічної шкоди. В результаті аналізу чинного законодавства 

виявлено правову колізію між нормами постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням 

законодавства про природно-заповідний фонд» від 24.07.2013 р. № 541. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоноване нове вирішення наукового завдання, що полягало у вдосконаленні 

правового регулювання відносин у сфері охорони та використання рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. 

Найбільш важливими результатами дослідження є такі висновки та пропозиції. 

1. Поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види диких 

тварин» не слід ототожнювати з поняттями «рідкісні і такі, що перебувають під 

загрозою зникнення, види диких тварин, занесені до Червоної книги України» та 

«об’єкти Червоної книги України», оскільки вони співвідносяться як ціле та 

частина, зокрема, до рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 

видів диких тварин відносяться як ті, що занесені до Червоної книги України, так і 

ті, що до неї не занесені, але відповідають національним критеріям для визнання 

тварин рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення. Особливий 

правовий режим охорони та використання передбачений лише для тих рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, які занесені до 

Червоної книги України. 

2. На підставі системного аналізу чинного законодавства України та наукових 

підходів визначено сутнісні ознаки правової категорії «рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення, види диких тварин»: а) це живі дикі тварини 
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(ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби, членистоногі, молюски, голошкірі та 

інші) у всьому їх видовому та популяційному різноманітті та на всіх стадіях 

розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо); б) вони постійно або тимчасово 

перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального 

шельфу та виключної (морської) економічної зони, утримуються у напіввільних 

умовах чи в неволі; в) ними також мають визнаватися такі, що раніше існували в 

межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони, але наразі відсутні відомості про їх наявність (в природі чи у 

спеціально створених умовах); г) вони визнані об’єктами Червоної книги України 

або ще не визнані, але відповідають національним критеріям, що є підставами для 

включення до Червоної книги України. 

3. На підставі аналізу положень чинного законодавства України та 

міжнародного досвіду визначено, що підлягають розвитку та удосконаленню 

існуючі національні правові критерії віднесення видів диких тварин як до рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, які підлягають занесенню до 

Червоної книги України, так і до відповідних категорій (видів) цих тварин. В обох 

випадках це повинно здійснюватися із урахуванням підходів до визначення 

категорій та відповідати критеріям Червоного списку Міжнародного союзу охорони 

природи, в тому числі шляхом застосування правотворчих заходів (внесення змін до 

чинних законодавчих актів та прийняття нових). 

4. Запропоновано поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою 

зникнення, види диких тварин», що використовується у законодавстві України, 

замінити на поняття «види, що перебувають під загрозою зникнення»/«види під 

загрозою» (Threatened species), що використовується у Червоному списку 

Міжнародного союзу охорони природи. 

5. Аналіз джерел національного законодавства та міжнародного права, що 

регулює відносини у досліджуваній сфері, показав, що до джерел права у сфері 

охорони та використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, крім Конституції України, кодексів України, законів України, 

підзаконних нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Україною, відносяться 

також постанови Президії Національної академії наук України (наприклад, «Про 

Національну комісію з питань Червоної книги України» та ін.). 

6. Для забезпечення виконання вимог ч. 5 ст. 44 Закону України «Про 

тваринний світ» необхідно якнайшвидше усунути прогалину в регулюванні та 

прийняти Правила добування рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених умовах, а також у 

науково-дослідних та інших цілях. 

7. Окремий аналіз підзаконних нормативно-правових актів, в яких визначені 

правила рибальства, виявив необхідність: а) зміни окремих положень Правил 

любительського і спортивного рибальства шляхом закріплення положення про 

обов’язок громадян випускати у рибогосподарські водні об'єкти види риб чи інших 

водних живих ресурсів, занесених до Червоної книги України, які випадково 

виловлені під час здійснення любительського і спортивного рибальства, з метою 

розвитку єдиного підходу, що вже закріплений в інших правилах рибальства; 
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б) усунення правових колізій, зокрема, в Правилах промислового рибальства в 

басейні Чорного моря, в яких урегульовані питання промислового лову осетра і 

севрюги (видів, що знаходяться у Червоній книзі України та є забороненими для 

такого лову). 

8. В результаті дослідження стратегічних політико-правових документів 

державної екологічної політики, як в цілому так і за відповідними напрямами, 

виявлено та констатовано неефективність формування стратегічних пріоритетів 

державної політики у досліджуваній сфері, через відсутність механізму виконання 

чинних Основних засад (Стратегії) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року; хаотичного прийняття неузгоджених між собою концепцій та 

програм щодо збереження біорізноманіття та середовищ його існування без їх 

подальшої конкретизації у відповідних нормативно-правових актах (Концепції 

збереження біологічного різноманіття України, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України (1997), постанови Верховної Ради України «Про проект Закону 

України про Національну програму збереження біологічного різноманіття на 1999-

2015 роки» (1999), постанови Верховної Ради України «Про об'єднання проектів 

Закону України про Програму формування національної екологічної мережі України 

на 2000-2015 роки і про Національну програму збереження біологічного 

різноманіття на 2000-2015 роки» (1999), Концепції Загальнодержавної програми 

збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки, схваленої розпорядження Кабінету 

Міністрів України (2004)); а також через їх несвоєчасний перегляд та оновлення й 

відсутність послідовного продовження. 

9. Виявлено випадки невиконання Україною міжнародно-правових зобов’язань, 

зокрема, невідповідність деяких положень національного законодавства нормам 

міжнародного права (наприклад, щодо прийняття національних стратегічних засад 

збереження і сталого використання біорізноманіття та ін.), що свідчить про 

необхідність підвищення ефективності імплементації Україною зобов’язань за 

міжнародними договорами у сфері охорони та використання рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. 

10. Обґрунтовано наукову позицію щодо пріоритетності відносин охорони 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин над 

відносинами з їх використання, а також запропоновано спеціальне використання цих 

тварин розглядати як складову частину їх охорони, що обумовлено суттєвими 

законодавчими обмеженнями можливостей спеціального використання цих тварин 

та його реалізацію виключно з екологічною метою (в наукових та селекційних цілях 

без мети отримання прибутку, в тому числі для розмноження, розселення і 

розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій). 

11. Запропоновано доктринальний підхід до підвищення ефективності охорони 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, 

занесених до Червоної книги України, а також до переліків видів тварин, які 

підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя, який має бути комплексно забезпечений: 1) чітко 

визначеними правилами ведення Червоної книги України та регіональних переліків; 

2) поєднаним застосуванням всіх наявних інструментів їх охорони (організаційних, 

правових, економічних, наукових та інших); 3) координацією зусиль всіх суб’єктів 
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охорони (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та 

юридичних осіб, що використовують відповідні об’єкти тваринного світу, 

власниками таких об’єктів, власниками та користувачами земельних ділянок, у 

межах яких вони перебувають); 4) забезпеченням правового режиму охорони не 

лише самих об’єктів, їх видового і популяційного різноманіття, а й середовища їх 

існування, шляхів міграції, екологічних систем; 5) єдиною цільовою спрямованістю 

всіх напрямів поводження (використання, селекції, відтворення тощо) з 

відповідними об’єктами тваринного світу – на забезпечення їх охорони. 

12. Запропоновано висновки про унікальність у природоохоронних екологічних 

відносинах таких правових інструментів, як Червона книга України та переліки 

видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя, оскільки їх застосування може бути 

здійснено лише у правовідносинах щодо таких природних ресурсів, як тваринний та 

рослинний світ; вони є підставою для зміни правового статусу не лише самого 

охоронюваного виду, а й території чи об’єкта, що є середовищем його існування, а 

також для зміни правового режиму доступу до інформації про них, оскільки не вся 

інформація за законодавством є відкритою за режимом доступу; ці документи 

формують правові критерії встановлення особливого правового режиму охорони, 

заборони використання (добування та збирання) в господарських та військових 

цілях, створення територій природно-заповідного фонду в місцях їх перебування 

(зростання) та на шляхах міграції; дають правові підстави для створення центрів та 

«банків» для збереження генофонду зазначених об'єктів, для виникнення інших 

правовідносин; 

13. Виявлено подвійну правову природу Червоної книги України, яка поєднує 

статуси як офіційного державного документа, так і звіту про наукове дослідження, 

що впливає на її правові характеристики та особливості, серед яких можна виділити 

наступні. Червона книга України: 1) має матеріальну форму (носій) - паперову та 

електронну, але особливістю її паперової форми є книжковий формат документа, що 

являє собою сукупність наукових текстових статей про кожен вид тваринного світу, 

які супроводжуються ілюстраціями та картосхемами поширення виду в Україні 

тощо; 2) містить інформацію, що знаходиться у володінні, користуванні та 

розпорядженні уповноважених органів державної влади, але особливістю цього 

документа є поєднання в ньому різних видів інформації (адміністративної, правової, 

екологічної, біологічної, статистичної, тощо), яка може мати різні режими доступу 

до неї; 3) кожне видання є закінченим рішенням спеціально уповноважених органів 

державної влади станом на певний термін (наприклад, Червона книга України. 

Тваринний світ (третє видання) – на 2009 рік), але особливістю цього документа є 

перманентна наукова робота, так зване «ведення Червоної книги України» – в період 

між попереднім виданням і до наступного; 4) підлягає створенню, веденню, 

виданню за рахунок коштів Державного бюджету України, є власністю держави і 

підлягає виданню (публікації), оприлюдненню та розповсюдженню компетентним 

державним органом – Кабінетом Міністрів України, але в чітко визначених часових 

рамках (не рідше одного разу на 10 років); 5) встановлює юридичні факти, містить 

інші відомості, що мають правове значення (зокрема, відіграє роль кваліфікуючої 

ознаки в правовому регулюванні відносин щодо юридичної відповідальності тощо). 
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В процесі її створення та ведення задіяно широке коло суб’єктів (крім 

уповноважених державних органів, ними за законодавством є: Національна комісія з 

питань Червоної книги України, яка здійснює наукове забезпечення ведення книги, 

узагальнення пропозицій про включення/виключення із книги), а також наукові 

установи, окремі науковці, представники зацікавленої громадськості тощо). 

Стосовно об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України, 

встановлено так звану «презумпцію винятковості», яка означає, що будь-який вид 

тваринного світу є звичайним (так званим «нерідкісним», «нечервонокнижним»), 

поки не встановлено протилежне у черговому виданні цієї книги, оформленому у 

вигляді закінченого рішення спеціально уповноваженого органу влади. Звернуто 

увагу на доцільність обов’язкового ведення Червоної книги України не лише в 

книжковій формі, а й в електронному вигляді (з оприлюдненням та подальшим 

оновленням (що наразі є нереалізованим) на офіційному веб-сайті (веб-сайтах) її 

даних у відкритому форматі (крім обмежень, встановлених у законодавстві)), 

виходячи із здійснюваних в Україні наразі реформ у сфері інформатизації, розвитку 

інформаційного суспільства та електронного урядування, забезпечення відкритості 

та прозорості державного управління, а також простоти доступу до всіх видів 

державної інформації, що має суспільну значимість та є відкритою за режимом 

доступу. 

14. Дослідження практики ведення переліків видів тварин, які підлягають 

особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 

та Севастополя дало можливість виявити, що така практика в Україні суттєво 

різниться, а відомості в таких документах заносяться за відсутності єдиних підходів. 

З урахуванням підходів Міжнародного союзу охорони природи запропоновано 

розробити: а) єдині правила з їх ведення, б) єдині чіткі критерії для включення до 

цих переліків певних видів диких тварин. Підкреслено необхідність чіткого 

відмежування від таких регіональних переліків (приймаються місцевими радами), 

інших документів – переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні, які не 

занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну 

та іншу цінність (приймаються за рішенням центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища) задля усунення можливості їх дублювання. Проблема може 

бути вирішена, наприклад, через встановлення додаткової законодавчої вимоги 

прийняття останнього переліку лише на національному рівні. 

15. На підставі системного аналізу розглянутих норм законодавства та 

наукових підходів щодо загального використання природних ресурсів 

запропоновано: а) доповнити Закон України «Про Червону книгу України» 

положеннями про право загального використання об’єктів Червоної книги України, 

де визначити його специфічні характеристики, обмеження та гарантії; 

б) запровадити в законодавстві України поняття права загального використання 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, 

занесених до Червоної книги України, як права використання об’єктів тваринного 

світу, занесених до Червоної книги України, які постійно або тимчасово 

перебувають у природних чи штучно створених умовах у межах території України, 

її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, яке 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w17
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здійснюється без вилучення відповідних об’єктів з природного середовища (у тому 

числі тимчасово), без закріплення таких об’єктів за конкретними особами, без 

надання дозволів, безоплатно, з метою задоволення життєво необхідних потреб 

громадян (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо). Таке право гарантується 

фізичним особам незалежно від віку та містить визначені у законі обмеження щодо 

такого використання. Вважаю цей напрям найбільш перспективним для подальших 

досліджень вказаної проблематики. 

16. На підставі системного аналізу розглянутих норм законодавства та 

наукових підходів щодо спеціального використання природних ресурсів, 

запропоновано запровадити в законодавстві України визначення права спеціального 

використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

диких тварин, занесених до Червоної книги України, як права використання таких 

об’єктів, які постійно або тимчасово перебувають у природних чи штучно створених 

умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони, що надається науковим організаціям та іншим 

установам, відповідні завдання яких визначені державними чи галузевими 

науковими програмами, без мети отримання прибутку у наукових і селекційних 

цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених 

умовах, а також для відтворення популяцій. Таке право є винятковим, здійснюється 

з вилученням тварин із природного середовища, за іменним дозволом центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища (а в окремих випадках – за іншими 

необхідними документами (мисливським посвідченням – у випадку відстрілу 

тварини; погодженням клопотання (заявки) на отримання дозволу з постійним 

користувачем – у випадку добування на територіях природно-заповідного фонду 

України тощо); без справляння збору (безоплатно); з дотриманням вимоги здавання 

(передачі у встановленому порядку) невикористаної для наукових цілей продукції 

відповідним організаціям. 

17. Висловлено пропозиції щодо усунення правової колізії між абз. 1 ч. 1 ст. 4-1 

Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та ч. 3 

ст. 19 Закону України «Про Червону книгу України»; між низкою положень 

Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і 

рослин, занесених до Червоної книги України, затвердженої наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 01.02.1993 р. № 3 та 

вимогами Законів України «Про Червону книгу України», «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру 

у сфері господарської діяльності». 

18. Запропоновано внести зміни до законодавства в частині підстав 

застосування окремих видів юридичної відповідальності за правопорушення 

шляхом: а) введення у Кодексі України про адміністративні правопорушення 

адміністративної відповідальності за пошкодження, знищення, незаконне або з 

порушенням встановленого порядку вилучення з природного середовища видів 

диких тварин, які занесені до переліків видів тварин, які підлягають особливій 

охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, але не занесені до Червоної книги України, а також за пошкодження 
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чи знищення середовищ їх існування; б) встановлення в Кримінальному кодексі 

України (у розділі VIII «Злочини проти довкілля») кримінальної відповідальності за 

незаконне переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю видів тваринного світу, що занесені до 

Червоної книги України та/або охороняються міжнародними договорами України, 

вчинене у великих розмірах (чи з іншим ступенем суспільної небезпечності); 

в) запровадження у межах адміністративно-правової та кримінально-правової 

охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких 

тварин, єдиного підходу (крім випадків обґрунтованого виключення з цього 

правила) до визначення предмета злочину, що обумовлено застосуванням у 

кодексах різних за змістом формулювань; наприклад, за Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, адміністративно-правовій охороні підлягають: 

«види тварин, занесені до Червоної книги України або охорона і використання яких 

регулюється відповідними міжнародними договорами» (ст. 88); «тварини, види яких 

занесені до Червоної книги України» (ст. 90); «об’єкти тваринного світу, занесені до 

Червоної книги України» (ст. 88-1), а за Кримінальним кодексом України – «звірі, 

птахи чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України» 

(ст. 248); г) усунення колізії між нормами постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням 

законодавства про природно-заповідний фонд» від 24.07.2013 р. № 541 (а саме: 

положеннями Додатку 7 до цієї постанови, в якому встановлена такса у розмірі 

40 000,00 грн. за незаконне добування або знищення 1 екземпляру лося, який наразі 

згідно з наказом Мінприроди України від 19.12.2017 р. № 481 занесений до Червоної 

книги України, та п. 2 постанови, де встановлено, що її дія не поширюється на 

тварин, занесених до Червоної книги України). 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 

Національної академії наук України, Київ, 2019. 

У дисертації досліджуються особливості правового регулювання охорони та 

використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

диких тварин. В роботі проаналізовано поняття, зміст та види цих тварин. 

Розглядається сучасний стан правового регулювання їх охорони та використання на 

рівні національного законодавства, законодавства зарубіжних країн та міжнародного 

права. Досліджено проблеми правового забезпечення в Україні охоронного статусу 

цих тварин. Окремо розглядаються правова природа, роль та особливості Червоної 

книги України й регіональних червоних списків у здійсненні охорони цих тварин. 

Особлива увага приділена висвітленню правового регулювання обмеженого 

використання видів тварин, що є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою 

зникнення; дослідженню поняття та особливостей їх загального та спеціального 

використання; виявленню колізій у правовому регулюванні порядку отримання 

дозволу на спеціальне використання цих тварин. Складовою роботи є підрозділ, 

присвячений особливостям юридичної відповідальності у досліджуваній сфері 

правовідносин. В результаті проведеного дослідження сформульовано шляхи 

вдосконалення чинного законодавства України для вирішення виявлених проблем 

у сфері правового регулювання охорони та використання рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. 

Ключові слова: тварина, тваринний світ, рідкісні види диких тварин, 

охорона тваринного світу, використання тваринного світу, охорона біологічного 

різноманіття, тварини, що перебувають під загрозою зникнення. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Левина Г. Н. Правовая охрана и использование редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов диких животных. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; 

природоресурсное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого 

Национальной академии наук Украины, Киев, 2019. 

В диссертации исследуются особенности правового регулирования охраны и 

использования редких и находящихся под угрозой исчезновения, видов диких 

животных. В работе проанализировано понятие, содержание и виды этих животных. 

Рассматривается современное состояние правового регулирования их охраны и 

использования на уровне национального законодательства, законодательства 

зарубежных стран и международного права. Исследовано проблемы правового 

обеспечения в Украине охранного статуса этих животных. Отдельно 

рассматриваются правовая природа, роль и особенности Красной книги Украины и 

региональных красных списков в осуществлении охраны этих животных. Особенное 

внимание уделено освещению правового регулирования ограниченного 

использования видов животных, которые являются редкими и находящимися под 
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угрозой исчезновения; исследованию понятия и особенностей их общего и 

специального использования; выявлению коллизий в правовом регулировании 

порядка получения разрешения на специальное использование этих животных. 

Составляющей работы является подраздел, посвященный особенностям 

юридической ответственности в исследуемой сфере правоотношений. В результате 

проведенного исследования сформулировано пути совершенствования 

действующего законодательства Украины для решения выявленных проблем в 

сфере правового регулирования охраны и использования редких и находящихся под 

угрозой исчезновения, видов диких животных. 

Ключевые слова: животное, животный мир, редкие виды диких животных, 

охрана животного мира, использование животного мира, охрана биологического 

разнообразия, животные, находящиеся под угрозой исчезновения. 

 

SUMMARY 

 

Levina G. M. Legal protection and use of rare and endangered wildlife species – 

On the rights of manuscript. 

Ph.D. dissertation in Law, Specialty 12.00.06 – land law, agricultural law; 

environmental law; natural resources law. – V. M. Koretsky Institute of State and Law of 

the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation studies the features of legal regulation of the protection and use of 

rare and endangered wildlife species. The concept, content and species of these animals 

have been analyzed. The current state of legal regulation of their protection and use at the 

level of national legislation, foreign legislation and international law have been 

considered. Legal support problems associated with the conservation status of these 

animals in Ukraine have been studied. The legal nature, role and features of the Red Data 

Book of Ukraine and regional red lists in the protection of these animals have been 

discussed separately. Particular attention has been paid to highlighting the legal regulation 

of the limited use of rare and endangered species; research of the concept and features of 

their general and special use; detection of collisions in the legal regulation of the 

procedure for obtaining the special use permit for these animals. The unit devoted to the 

peculiarities of legal responsibility in the investigated sphere of legal relations is an 

integral part of the paper. As a result of the conducted research, the ways of improving the 

current legislation of Ukraine have been formulated to solve the identified problems in the 

field of legal regulation of protection and use of rare and endangered species of wild 

animals. 

Among other things, it is proposed:  

- content of the essential characteristics of the concept «rare and endangered wildlife 

species»; 

- change of the concept «rare and endangered wildlife species» used in national law 

to the concept «threatened species» used by the International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources; 

- conclusions on the uniqueness in environmental protection of such legal instruments 

as the Red Book of Ukraine and lists of species of animals subject to special protection in 

the territory of the Autonomous Republic of Crimea, Oblasts, cities of Kyiv and 
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Sevastopol. In particular, the dual legal nature of the Red Book of Ukraine, which 

combines the statuses of both an official state document and a research report, has been 

identified; 

- development of clear criteria for listing wildlife species in the Red Book of 

Ukraine and changing the categories of objects of the Red Book of Ukraine (taking into 

account the approaches of the International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources) at the national level and introduction into legislation; 

- development of uniform rules for keeping lists of species subject to special 

protection in the territory of the Autonomous Republic of Crimea, Oblasts, cities of Kyiv 

and Sevastopol, and uniform criteria for their inclusion of wildlife species, taking into 

account the approaches of the International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources, at the national level; 

- introduction into the national legislation of Ukraine of the concepts of «the right of 

general use of rare and endangered wildlife species»; «the right of special use of rare and 

endangered wildlife species»; 

- amendment to the Law «On the Red Data Book of Ukraine» with provisions on the 

right of general use of the objects of the Red Data Book of Ukraine, which define its 

specific characteristics, limitations and guarantees; 

- introduction into the Code of Administrative Offenses of administrative 

responsibility for damage, destruction, illegal or in violation of the established procedure 

for removal from the environment, etc. of wild animals, which are included in the lists of 

species of animals subject to special protection in the territory of the Autonomous 

Republic of Crimea, Oblasts, cities of Kyiv and Sevastopol, but not included in the Red 

Data Book of Ukraine, as well as for damage, destruction, etc. of their habitats;  

- establishment in the Criminal Code of Ukraine (in section VIII «Crimes against the 

environment») of criminal responsibility for illegal movement across the customs border 

of Ukraine outside the customs control or with hiding from the customs control of species 

of fauna listed in the Red Data Book of Ukraine and/or protected by international 

agreements of Ukraine committed in large size (or with other qualifying characteristic of 

public danger). 

Key words: animal, fauna, rare species of wild animals, endangered animal species, 

threatened animal species, protection of biological diversity, protection of wildlife, use of 

wildlife. 
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