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АНОТАЦІЯ 

 

Левіна Г. М. Правова охорона та використання рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право». – Інститут держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького 

НАН України, Київ, 2019. 

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. 

У першому розділі, присвяченому загальній характеристиці правових засад 

охорони та використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин, розглянуто сутнісні ознаки таких тварин та 

встановлено, що 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 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. Виявлено, що 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. Вперше 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 дикі тварини, 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. 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 є усталеним у 

Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи. 

Розглянуто критерії віднесення тварин до рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, а також їх поділ на види та категорії. Встановлено, що в 

Україні такі критерії є недостатньо розробленими. У результаті проведеного 

порівняльного аналізу національного та міжнародного підходів, виявлено 

відмінності у поділі об’єктів Червоної книги України на категорії. Запропоновано 

удосконалити національні правові критерії занесення видів диких тварин до 

Червоної книги України та існуючий поділ об’єктів Червоної книги України на 

категорії, що має здійснюватися з урахуванням підходів Міжнародного Союзу 

охорони природи. 

Досліджено джерела національного та міжнародного права, що регулюють 

відносини у досліджуваній сфері та запропоновано відносити до них, крім 

Конституції України, кодексів України, законів України, підзаконних 

нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, 

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



 

постанови Президії Національної академії наук України (наприклад, «Про 

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

процес формування стратегічних пріоритетів державної екологічної політики у 

досліджуваній сфері. Виявлено його неефективність через відсутність механізму 

виконання чинних Основних засад (Стратегії) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року; а також прийняття неузгоджених між собою 

концепцій та програм щодо збереження біорізноманіття та середовищ його 

існування без їх подальшої конкретизації у відповідних нормативно-правових 

актах; а також через несвоєчасний їх перегляд, оновлення та відсутність 

послідовного продовження. Виявлено випадки невиконання Україною 

міжнародно-правових зобов’язань, зокрема, через невідповідність окремих 

положень національного законодавства нормам міжнародного права. В результаті 

аналізу підзаконних нормативно-правових актів України, в яких визначені 

правила рибальства, запропоновано законодавчі зміни до Правил любительського 

і спортивного рибальства, а також Правил промислового рибальства в басейні 

Чорного моря та деяких інших нормативно-правових актів. 

У другому розділі, присвяченому правовим механізмам охорони та 

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

диких тварин, обґрунтовано наукову позицію щодо пріоритетності відносин 

охорони над відносинами використання цих тварин, 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. 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 охорони (органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, що використовують 

відповідні об’єкти тваринного світу, власників таких об’єктів, власників та 

користувачів земельних ділянок, у межах яких вони перебувають); 

4) забезпеченням правового режиму охорони не лише самих об’єктів, їх видового 

та 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. 

У результаті дослідження правової природи Червоної книги України та 

переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також практики ведення 

зазначених переліків, висунуто ідею щодо подвійної правової природи Червоної 

книги України, яка базується на поєднанні ознак офіційного державного 

документу і звіту про наукові дослідження, розкрито її правові характеристики та 

особливості. Виявлено, що в Україні практика ведення переліків видів тварин, які 

підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя суттєво різниться, в результаті чого 

запропоновано з урахуванням підходів Міжнародного Союзу охорони природи 

розробити єдині правила з їх ведення, а також єдині критерії для включення до 

них видів диких тварин. Констатовано необхідність відмежування від таких 

регіональних переліків (приймаються місцевими радами), інших документів – 

переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні, не занесених до 

Червоної книги України, але які 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), наприклад, 

через встановлення додаткової законодавчої вимоги прийняття останнього 

переліку лише на національному рівні. Обґрунтовано унікальність у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w17


 

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. 

На підставі системного аналізу розглянутих норм законодавства та наукових 

підходів щодо права загального та права спеціального використання природних 

ресурсів, запропоновано 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. 

Вперше наведено визначення 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 

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. Вважаю цей напрям найбільш перспективним для подальших 

досліджень вказаної проблематики. Вперше запропоноване 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. 

Досліджено проблеми та особливості правового регулювання отримання 

дозволів на спеціальне використання об’єктів Червоної книги України. 

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 лютого 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». 

У результаті розгляду юридичної відповідальності у досліджуваній сфері, 

запропоновано: а) ввести у Кодексі України про адміністративні правопорушення 

адміністративну відповідальність за пошкодження, знищення, незаконне або з 

порушенням встановленого порядку вилучення з природного середовища видів 

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

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

Севастополя, але не занесених до Червоної книги України, а також за 

пошкодження чи знищення середовищ їх існування; б) встановити в 



 

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

кримінальну відповідальність 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 липня 2013 р. № 541. 

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

охорона тваринного світу, використання тваринного світу, охорона 

біологічного різноманіття, тварини, що перебувають під загрозою зникнення.  
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Levina G. M. Legal protection and use of rare and endangered wildlife species. – 

Qualifying scientific work on he rights of manuscripts.  

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; V. M. Koretsky Institute of State and 

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

The thesis is the first comprehensive study in the national jurisprudence, devoted 

to the analysis of the current state of legal regulation of the protection and use of the 

rare and endangered species of wild animals, the identification of its reserves and 

shortcomings, as well as the determination of ways to improve its effectiveness. 

In the first section, devoted to the general description of the legal framework for 

the protection and use of the rare and endangered species of wild animals, the paper 

studied the essential features of animals and determined that the concept of the «rare 

and endangered species of wild animals» should not be identified with the concepts of 

the «rare and endangered species of wild animals listed in the Red Data List of 

Ukraine» and «species of the Red Data List of Ukraine», as the rare and endangered 

species of wild animals include both those listed in the Red Data List of Ukraine, and 

those that are not listed in it, but meet the national criteria for recognition of animals as 

rare and endangered. It has been revealed that a special legal regime of protection and 

use is provided only for those rare and endangered species of wild animals, which are 

listed in the Red Data List of Ukraine. For the first time, the paper defined the legal 

category of «rare and endangered species of wild animals»: a) these are living wild 

animals (mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, arthropods, molluscs, naked, etc.) 

in all their species and population diversity and at all stages of development (embryos, 

eggs, pupae, etc.)); b) they are permanently or temporarily in a state of natural freedom 

within the territory of Ukraine, its continental shelf and exclusive (marine) economic 

zone, kept in semi-free conditions or in captivity; c) they should also be recognized as 

wild animals that previously existed within the territory of Ukraine, its continental shelf 



 

and exclusive (marine) economic zone, but so far there is no information about their 

presence (in nature or in specially created conditions); d) they are recognized as species 

of the Red Data List of Ukraine or not yet but meet the national criteria, which are the 

grounds for inclusion in the Red Data List of Ukraine. The paper proposed to replace 

the concept of the «rare and endangered species» used in the legislation of Ukraine with 

the concept of the «endangered species»/«threatened species», which is sustainable in 

the Red Data List of the International Union for Conservation of Nature. 

Criteria for classifying animals as rare and endangered are considered, as well as 

their division into species and categories. It is established that such criteria are not 

sufficiently developed in Ukraine. As a result of a comparative analysis of national and 

international approaches, differences in the division of species in the Red Data List of 

Ukraine into categories were revealed. It is proposed to improve the national legal 

criteria for inclusion of wildlife species in the Red Data List of Ukraine and the existing 

division of the Red Data List of Ukraine into categories, which should be carried out 

taking into account the approaches of the International Union for Conservation of 

Nature. 

The paper studied the sources of national and international law regulating relations 

in the sphere under consideration and proposed to refer to them, except for the 

Constitution of Ukraine, codes of Ukraine, laws of Ukraine, by-laws, acts of local self-

government bodies, international treaties, the consent to be bound by which is provided 

by Ukraine, as well as resolutions of the Presidium of the National Academy of 

Sciences of Ukraine (for example, On the National Commission on the Red Data List of 

Ukraine", etc.). The process of formation of strategic priorities of the state 

environmental policy in the researched sphere is investigated. Its inefficiency has been 

revealed due to the lack of a mechanism for implementation of the existing Basic 

Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 

2020, as well as the adoption of uncoordinated concepts and programs for the 

conservation of biodiversity and its environment without their further specification in 

the relevant legal acts, as well as due to their untimely review, updating and lack of 

consistent continuation. Cases of non-compliance by Ukraine with its international legal 



 

obligations have been identified, in particular as a result of non-compliance of certain 

provisions of national legislation with international law. As a result of analysis of by-

laws and regulations of Ukraine, which define the rules of fishing, the paper proposed 

legislative changes to the Rules of Recreational and Sports Fishing, as well as the Rules 

of Industrial Fishing in the Black Sea basin and other regulations. 

The second section, devoted to legal mechanisms of protection and use of the rare 

and endangered species of wild animals, the paper substantiated the scientific position 

regarding the priority of the relations of protection over the relations of use of these 

animals, and suggested that the special use of these animals be considered as an integral 

part of their protection, which is conditioned by significant legislative restrictions of the 

possibilities of special use of these animals and their implementation solely for 

environmental purposes. The thesis proposed a doctrinal approach to improving the 

effectiveness of protection of the rare and endangered species of wild animals listed in 

the Red Data List of Ukraine, as well as in the list of species subject to special 

protection in the Autonomous Republic of Crimea, regions, cities of Kyiv and 

Sevastopol, which should be comprehensively provided by: 1) clearly defined rules of 

keeping the Red Data List of Ukraine and regional lists; 2) combined application of all 

the available instruments of their protection (organizational, legal, economic, scientific 

and other); 3) coordination of efforts of all the subjects of health care (state authorities, 

local governments, individuals and legal entities using the appropriate wildlife species, 

owners of such species, owners and users of land plots within the limits of their 

location); 4) ensuring the legal regime of protection not only of the species themselves, 

their kinds and population diversity, but also of their habitats, migration routes, 

ecological systems; 5) the sole purpose of all the directions of circulation (use, 

selection, reproduction, etc.) of the relevant species of the animal world to ensure their 

protection. 

As a result of the study of the legal nature of the Red Data List of Ukraine and lists 

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

Republic of Crimea, regions, cities of Kyiv and Sevastopol, as well as the practice of 

keeping these lists, the paper proposed the idea of dual legal nature of the Red Data List 



 

of Ukraine, which is based on a combination of the features of the official state 

document and the report on scientific research, its legal characteristics and features. It 

has been revealed that the practice of keeping the lists of animal species in Ukraine 

subject to special protection in the territory of the Autonomous Republic of Crimea, 

regions, cities of Kyiv and Sevastopol differs significantly, as a result of which it has 

been proposed to develop unified rules for their management, as well as unified criteria 

for including wildlife species in them, taking into account the approaches of the 

International Union for Conservation of Nature. The paper found the need to distinguish 

between such regional lists (adopted by local councils) and other documents – lists of 

animal species subject to special protection, which are not included in the Red Data List 

of Ukraine, but have a special scientific, environmental and other value (adopted by 

decision of the central executive authority, which ensures the formation of the state 

policy in the field of environmental protection) to eliminate the possibility of 

duplication), for example, by establishing an additional legal requirement to adopt the 

latter list only at the national level. The paper explained a unique nature in 

environmental relations of such legal instruments as the Red Data List of Ukraine and 

lists of animal species subject to special protection in the territory of the Autonomous 

Republic of Crimea, regions, cities of Kyiv and Sevastopol. 

On the basis of a systematic analysis of the legislation and scientific approaches 

regarding the right of general and special use of natural resources, it is proposed to 

supplement the Law of Ukraine On the Red Data List of Ukraine with provisions on the 

right of general use of species of the Red Data List of Ukraine, where to determine its 

specific characteristics, limitations and guarantees. For the first time the concept of the 

right of common use of the rare and endangered species of wild animals entered into the 

Red Data List of Ukraine is determined as the right to use the fauna species entered into 

the Red Data List of Ukraine, which are permanently or temporarily located in natural 

or artificially created conditions within the territory of Ukraine, its continental shelf and 

exclusive (sea) economic zone, which is carried out without the removal of relevant 

species from the natural environment (including temporarily), without assigning such 

species to specific persons, without permits, free of charge, in order to meet the vital 



 

needs of citizens (aesthetic, health, recreational, etc.). Such a right is guaranteed to 

individuals regardless of age and contains restrictions as defined by law. I think this 

direction is the most promising for further research in this area. For the first time the 

definition of the right of special use of the rare and endangered species of wild animals 

entered into the Red Data List of Ukraine is defined as the right to use such species 

listed, which are permanently or temporarily located in natural or artificially created 

conditions within the territory of Ukraine, its continental shelf and exclusive (sea) 

economic zone, provided to scientific organizations and other institutions whose 

respective tasks are defined by state or industry scientific programs, without the purpose 

of making profit for scientific and breeding purposes, including for reproduction, 

resettlement and breeding in artificially created conditions, as well as for reproduction 

of populations. Such right is exclusive, is exercised with the removal of animals from 

the natural environment, with the personal permission of the central executive authority 

implementing the state policy in the field of environmental protection (and in some 

cases – with other necessary documents (hunting certificate – in the case of shooting an 

animal, the approval of the application to obtain a permanent user permission – in the 

case of extraction on the territories of the natural reserve fund of Ukraine, etc.) without 

levying a fee (free of charge); in compliance with the requirement to deliver (transfer in 

accordance with the established procedure) unused products for scientific purposes to 

the relevant organizations. 

Problems and peculiarities of legal regulation of obtaining permits for special use 

of objects of the Red Data List of Ukraine are studied. Suggestions were made to 

eliminate the legal conflict between para. 1 of part one of Art. 4-1 of the Law of 

Ukraine On Permit System in the Sphere of Economic Activity and part three of Art. 19 

of the Law of Ukraine On the Red Data List of Ukraine; between a number of 

provisions of the Instruction on the procedure of issuing permits for the extraction 

(collection) of species of animals and plants entered into the Red Data List of Ukraine, 

approved by the order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine dated 

01.02.1993 No. 3, and the requirements of the Laws of Ukraine On the Red Data List of 



 

Ukraine, On Permit System in the Sphere of Economic Activity and On the List of 

Permits in the Sphere of Economic Activity. 

As a result of consideration of legal responsibility in the area under study, it was 

proposed: a) to introduce in the Code of Administrative Offences of Ukraine the 

administrative responsibility for damage, destruction, illegal or in violation of the 

established procedure for the removal from the environment of wild animals included in 

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

Republic of Crimea, regions, cities of Kyiv and Sevastopol, but not listed in the Red 

Data List of Ukraine, as well as for damage to or destruction of their habitats; b) 

establish in the Criminal Code of Ukraine (in section VIII Crimes against the 

Environment) criminal liability for illegal transfer through the customs border of 

Ukraine outside the customs control or with concealment from the customs control of 

wildlife species listed in the Red Data List of Ukraine and/ or protected by international 

treaties of Ukraine, committed in large quantities (or with a different degree of public 

danger); c) within the limits of administrative-legal and criminal-legal protection of the 

rare and endangered species of wild animals, the introduction of a single approach 

(except in cases of justified exceptions to this rule) to the definition of the subject of the 

crime, due to the use of different formulations in the codes on the content; for example, 

the Code of Ukraine on Administrative Offences, the following species shall be subject 

to administrative-legal protection: animals entered into the Red Data List of Ukraine or 

whose protection and use is regulated by the relevant international treaties (Art. 88); 

animals listed in the Red Data List of Ukraine (Art. 90); animals listed in the Red Data 

List of Ukraine (Art. 88-1), and under the Criminal Code of Ukraine — animals, birds 

or other species listed in the Red Data List of Ukraine (Art. 248); d) elimination of the 

conflict between the norms of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On 

Approval of Tariffs for Calculation of the Amount of Damage Caused by Violation of 

the Legislation on the Natural Reserve Fund No. 541 dated 24.07.2013. 

Key words: animals, fauna, rare species of wild animals, wildlife protection, 

wildlife use, biodiversity protection, endangered animals. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтованість вибору теми дослідження. Дикі тварини як складова 

біорізноманіття мають величезне екологічне, економічне, естетичне та виховне 

значення. Їх втрата може призвести до незворотних змін у біосфері, у 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. 
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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, у 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, у 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 червня 1991 р. № 1264-ХІІ, 

«Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р. № 2894-III, «Про Червону книгу 

України» від 07 лютого 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, 

Я. О. Герасименко, А. П. Гетьмана, М. А. Дейнеги, 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. 
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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 імені 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; 
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- 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; 

- 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 
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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. 

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 
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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 
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(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 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: а) чітко визначеними правилами ведення Червоної книги України 

та регіональних переліків; б) поєднаним застосуванням всіх наявних 

інструментів їх охорони (організаційних, правових, економічних, наукових та 

інших); в) координацією зусиль всіх суб’єктів охорони (органів державної 
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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); г) забезпеченням правового режиму охорони не лише самих 

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

існування, шляхів міграції, екологічних систем; д) 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; 
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10) 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; 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; 



12 

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 

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 
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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); 
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- 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 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 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції НАНР 

«Соціально-гуманітарні виклики 2015 року» (м. Львів, 09 червня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука: виклики і 

сьогодення» (м. Одеса, 12–13 червня 2015 р.); Круглому столі «Конституційні 

засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років 

розвитку» (м. Київ, 27 травня 2016 р.); Всеукраїнському круглому столі 

«Децентралізація влади як чинник розвитку аграрного, екологічного, 

земельного та інших природоресурсних галузей права» (м. Київ, 22 вересня 

2017 р.); Всеукраїнському круглому столі «Земельне, екологічне, аграрне 

право: оцінка впливу на довкілля» (м. Київ, 18 червня 2018 р.); IX Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих учених «Майбутнє науки в обріях 

права» (до 100-річчя Національної академії наук) (м. Київ, 05 грудня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження, висновки та 

рекомендації відображені у 5 статтях, опублікованих у наукових виданнях, що 
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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 та 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ЗАСАД ОХОРОНИ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ РІДКІСНИХ І ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД 

ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ВИДІВ ДИКИХ ТВАРИН 

 

 

1.1 Поняття, зміст та види рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин 

 

В останні десятиліття у світі виникло чимало проблем, які безпосередньо 

стосуються долі всього людства, зачіпають інтереси всіх народів і вийшли на 

загальнопланетарний рівень. Основою їх появи є, в першу чергу, людська 

діяльність. Глобальні проблеми відображають суттєві негаразди, що 

охоплюють економічну, енергетичну, демографічну, соціальну, екологічну та 

інші сфери людського існування [9, с. 95]. 

Проблема збереження біологічного різноманіття та його компонентів, 

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

диких тварин, належить до однієї з глобальних екологічних проблем 

сучасності, розв’язання якої має велике значення «для еволюції і збереження 

підтримуючих життя систем біосфери» [48] та, відповідно, для збереження і 

належної якості життя кожної окремої людини та виживання людства в цілому. 

Актуальність проблеми підтримується внаслідок продовження стрімкого 

зменшення чисельності та ареалів певних видів тварин, а також виявлення 

випадків їх повного зникнення як на регіональному та національному, так і на 

глобальному рівнях. 

Як стверджує В. Є. Флінт, «рідкісні види тварин і рослин – це найбільш 

крихкий компонент біорізноманіття, найчутливіший інтегрований індикатор 

його несприятливих змін, тому зникнення, вимирання кожного виду – це свого 

роду тест на якість середовища, що нас оточує, на приховані недоліки нашої 

роботи» [257] по його збереженню. 
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Вирішення проблеми зникнення видів тварин і рослин залежить не лише 

від ефективної співпраці на міжнародному рівні у сфері охорони довкілля, що 

беззаперечно є важливим. Її розв’язання залежить і від ефективних, узгоджених 

із міжнародною політикою, внутрішніх екологічних політик країн світу, що 

мають суверенні права на природні ресурси на своїх територіях. Важливу роль 

у формуванні та реалізації внутрішньої екологічної політики держави відіграє 

національне законодавство, насамперед у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, в якому визначається яких саме тварин і за якими 

критеріями слід відносити до рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, їх природоохоронний статус, правила охорони та обмеженого 

використання, юридична відповідальність тощо. 

Законодавство України, що регулює відносини щодо рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу, складається із 

Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

тваринний світ», «Про Червону книгу України», «Про захист тварин від 

жорстокого поводження та інших нормативно-правових актів. Однак, 

формулювання предмета охорони у цих актах національного законодавства, 

здійснено по різному. 

Зокрема, у Законах України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (1991 р.), «Про Червону книгу України» (2002 р.) [220], а також 

інших, наприклад, Лісовому кодексі України (1994 р.) [81], Основних засадах 

(Стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року 

(2019 р.) [101], – використано поняття «рідкісні і такі, що перебувають під 

загрозою зникнення, види тваринного світу»; у Законі України «Про Червону 

книгу України» (2002 р.) також формулювання – «рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення, види тваринного світу, занесені до 

Червоної книги України»; у Основних засадах (Стратегії) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року (2019 р.), Указі 

Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового 

господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12?find=1&text=%F0%B3%E4%EA%B3%F1#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12?find=1&text=%F0%B3%E4%EA%B3%F1#w12
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природно-заповідного фонду» (2017 р.) [134] – «рідкісні і зникаючі в Європі 

види природної фауни»; у Законі України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» (2006 р.) [169] – «дика тварина з числа видів, що занесені до 

Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до чинних 

міжнародних договорів України» та «дика тварина, у тому числі занесена до 

Червоної книги України» тощо. 

У деяких нормативно-правових актах, наприклад, Положенні про Проект 

організації території біосферного заповідника та охорони його природних 

комплексів (2005 р.) [112], – використані три різні формулювання як то: 

а) «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного 

світу, занесені до Червоної книги України»; б) «рідкісні та зникаючі види 

тварин»; в) «рідкісні та зникаючі види фауни, у тому числі занесені до Червоної 

книги України». 

У Законі ж України «Про тваринний світ» (2001 р.) [217], Концепції 

Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005–2025 роки 

(2004 р.) [52]; Основних засадах (Стратегії) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року (2010 р.) [100], Інструкції про зміст та 

складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України (2005 р.) [29] та інших, – використано поняття 

«рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тварин». 

Подібний досвід із застосуванням різних формулювань у національному 

законодавстві має й Російська Федерація, зокрема, формулювання: а) «рідкісні 

та такі, що перебувають під загрозою зникнення тварини» (рос. – «редкие и 

находящихся под угрозой исчезновения животные») використано у 

Федеральному Законі Російської Федерації «Про охорону навколишнього 

середовища» (2002 р.) [99]; б) «рідкісні та такі, що перебувають під загрозою 

зникнення об’єкти тваринного світу» (рос. – «редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения объекты животного мира») – у Федеральному Законі 

Російської Федерації «Про тваринний світ» (1995 р.) [97]; в) «рідкісні та такі, 

що перебувають під загрозою зникнення види (підвиди, популяції) диких 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%F0%B3%E4%EA%B3%F1#w12
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тварин» (рос. – «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

(подвиды, популяции) диких животных» – у Постанові Уряду Російської 

Федерації «Про Червону книгу Російської Федерації» (1996 р.) [98], а також у 

Порядку ведення Червоної книги Російської Федерації (2016 р.) [113]. А от у 

Стратегії збереження рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тварин, рослин та грибів Російської Федерації (2004 р.) взагалі 

застосовано три різні види формулювань: «рідкісні та такі, що перебувають під 

загрозою зникнення… «види тварин»/«об’єкти тваринного світу»/«види 

тваринного світу»» (рос. – «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения… 

«виды животных»/«объекты животного мира»/«виды животного мира»)) [237]. 

Наразі спробуємо розкрити змістовну характеристику поняття «рідкісні та 

такі, що перебувають під загрозою зникнення, види диких тварин», що 

застосовується у законодавстві України. Це поряд із загальнотеоретичним та 

практичним значенням дозволить більш точно з’ясувати коло і зміст суспільних 

відносин з правового регулювання їх охорони та використання в Україні, що 

становлять предмет даного дисертаційного дослідження. 

Ключовим в цьому питанні є першочергове з’ясування юридичних ознак 

поняття «дика тварина» та визначення його співвідношення із суміжними 

поняттями. 

Перш за все слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», державній охороні і 

регулюванню використання на території України підлягають (крім іншого) 

природні ресурси, при чому, як ті, що залучені в господарський обіг, так і ті, що 

не використовуються в економіці в даний період (земля, надра, води, 

атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ). Згідно з п. «ж» 

ч. 1 ст. 39 цього Закону, передбачено, що до природних ресурсів 

загальнодержавного значення належать: дикі тварини, які перебувають у стані 

природної волі в межах території України, її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони, інші об’єкти тваринного світу, на які 



20 

поширюється дія Закону України «Про тваринний світ» і які перебувають у 

державній власності. 

Із цих законодавчих положень виходить, що на законодавчому рівні 

«тваринний світ» та «дикі тварини» визнані «природними ресурсами» поряд із 

іншими природними об’єктами. Відповідно поняття «тваринний світ» та «дикі 

тварини» співвідносяться з поняттям «природні ресурси» як частина та ціле й є 

його складовою. 

Як зазначає М. В. Краснова, тваринний світ за своїми екологічними та 

біологічними ознаками є компонентом навколишнього природного середовища, 

зокрема, біорізноманіття [62, с. 410]. Про це зазначено також у Законі України 

«Про тваринний світ», де у преамбулі визначено, що «тваринний світ є одним з 

компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством 

України» [217]. 

В свою чергу положення п. «ж» ч. 1 ст. 39 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» (зокрема, якщо виходити із 

формулювання «дикі тварини, які перебувають у стані природної волі…, інші 

об’єкти тваринного світу), дає підстави для висновку, що поняття «дикі 

тварини» є складовим поняття «об’єкти тваринного світу» або «тваринний 

світ». 

Підтвердженням цьому є законодавче визначення змісту поняття «об’єкти 

тваринного світу», що здійснено в Законі України «Про тваринний світ» 

шляхом наведення його складових. Зокрема, у ст. 3 Закону зазначено, що 

«об’єктами тваринного світу», на які поширюється дія цього Закону, є: 

дикі тварини – хордові, у тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, 

земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та 

інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях 

розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної 

волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі; 

частини диких тварин (роги, шкіра тощо); 

продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо). 
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При цьому, за законодавством України, до об’єктів тваринного світу не 

відносяться сільськогосподарські, свійські тварини, а також діяльність, 

пов’язана з охороною і використанням залишків викопних тварин (ч. 2 ст. 1 

Закону України «Про тваринний світ»). 

Зміст вказаних положень Закону дає підстави зробити висновки про те, що: 

- поняття тваринного світу є родовим та охоплює ряд самостійних 

об’єктів [93, с. 131], серед яких: дикі тварини, частини диких тварин та 

продукти життєдіяльності диких тварин. 

- до тваринного світу можуть входити не всі тварини, а лише дикі; поняття 

«дикі тварини» визнано на законодавчому рівні складовим поняття «тваринний 

світ», і тому їх не можна ототожнювати. З цієї ж причини не можна 

ототожнювати поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою 

зникнення, види диких тварин» та «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою 

зникнення, види тваринного світу». 

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону України «Про тваринний світ», об’єкти 

тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше 

житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, 

постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є 

середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні. 

Таким чином, у Законі України «Про тваринний світ» закріплено загальний 

перелік об’єктів тваринного світу (який деталізується в інших нормативно-

правових актах), перелік об’єктів, які підлягають охороні поряд з об’єктами 

тваринного світу, і ознаки останніх, а саме: приналежність їх до дикої фауни; 

перебування диких тварин у стані природної волі (природним середовищем 

яких є дика природа) або утримання їх у напіввільних умовах чи в неволі; 

постійне чи тимчасове перебування на території України або приналежність до 

природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони [14, с. 40]. 

Якщо розглядати співвідношення понять «дика тварина» та «дика фауна», 

то можна констатувати, що вони так само, як поняття «дика тварина» та 
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«тваринний світ», співвідносяться як частина та ціле. В цьому контексті 

хотілося б навести позицію В. П. Тихого, який вказував, що «дика фауна як 

об’єкт тваринного світу – це сукупність диких тварин у всьому їх видовому та 

популяційному різноманітні» [244, с. 15]. У випадку ж застосування поняття 

«рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види диких тварин» і 

«рідкісні та зникаючі види фауни» можна констатувати їх тотожність за 

родовим об’єктом, оскільки поняття «фауна» розглядається як сукупність диких 

тварин, а застосування цього терміну разом із словом «види», тобто «види 

фауни» вказує на конкретні види диких тварин, як і у випадку першого 

формулювання. 

Якщо ж перейти до розгляду поняття «дика тварина», то слід зазначити, 

що Закон України «Про тваринний світ» не надає його визначення, а лише 

компенсує це переліченням суто біологічних класифікуючих ознак. Так, 

указується, що тварини можуть бути хордові, у тому числі хребетні (ссавці, 

птахи) і безхребетні (членистоногі, молюски). Проте ці ознаки не є істотними в 

юридичному сенсі, не мають понятійної користі. Згідно з принципами 

юридичної техніки (приєднуємось до думки Л. Д. Нечипорук. – Г. Л.) вважаємо, 

що їх правове закріплення є просто недоцільним. До того ж наявність у Законі 

поглибленої біологічної класифікації тварин утворює конструкцію, яка не 

включає до об’єктів тваринного світу і представників Homo sapiens, із чим, 

звичайно, не можна погодитись [93, с. 131]. 

Законодавче визначення поняття «дикі тварини» було вперше надано лише 

у 2006 році з прийняттям Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» [169]. Зокрема, у абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону, дикі тварини визначено 

як тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому 

числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах. Аналогічне 

визначення диких тварин наведене також у Порядку утримання та розведення 

диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, 

затвердженому наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 30 вересня 2010 р. № 429 [114]. 
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Для розкриття сутнісних ознак поняття «дика тварина» як об’єкта 

екологічних правовідносин слід розглянути її ознаки, що мають юридичне 

значення. 

Як зазначає П. В. Тихий, що досліджував ознаки дикої фауни, всі такі 

ознаки дикої фауни умовно можна поділити на: біологічні, середовищні, 

територіальні (суверенітивні) [245, с. 66]. 

Дослідник зазначає, що до першого виду ознак – біологічних, слід віднести 

такі, «які вказують на певний внутрішній стан тварин, а саме, їх існування як 

живих істот та стан дикості» [244, с. 16]. 

В контексті біологічної ознаки тварин як живих істот слід зазначити 

наступне. Фауністичне законодавство має регулювати, перш за все, ті 

відносини, які складаються щодо живих тварин, що перебувають у певному 

біологічному стані, в якому вони здатні до самопідтримання, самовідтворення 

та саморозвитку, а також характеризуються певною подразливістю та 

рухомістю, можливістю обміну із зовнішнім середовищем [93, с. 131].  

У фауністичному законодавстві України ознака, яка позначає стан життя 

тварин як об’єктів правовідносин, чітко не закріплена. Але, виходячи з його 

сенсу, можна зробити висновок, що воно регулює такі відносини, де об’єктами 

є саме живі тварини. Так, Закон України «Про тваринний світ» одним із своїх 

завдань має забезпечення умов постійного існування тварин і при цьому 

передбачає охорону їх життя на всіх стадіях розвитку. До того ж, у преамбулі 

цього закону тварини розглядаються як компонент навколишнього природного 

середовища. Звісно, що таким компонентом можуть бути тільки живі тварини, 

здатні взаємодіяти з довкіллям, мати з ним певний зв’язок [244, с. 16]. 

В контексті важливості збереження саме живих тварин можна навести 

також положення ч. 7 ст. 63 Закону України «Про тваринний світ», в якому 

передбачено, що у разі вилучення незаконно добутих живих тварин повинні 

бути вжиті заходи щодо їх збереження, і за можливості – повернення у 

природне середовище. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%E6%E8%E2#w110
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Слід також звернути увагу, що законодавство України оперує такими 

категоріями, як «жива та нежива природа». Наприклад, у ст. 1 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що одним із 

завдань цього законодавства є регулювання відносин у галузі збереження 

генетичного фонду живої природи. А у преамбулі Закону – що Україна 

здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження 

безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища. 

До живої природи як раз і відносяться дикі тварини, тому збереження 

живої природи обумовлює важливість збереження диких тварин саме в живому 

стані. Однак, розглядаючи положення чинного законодавства стосовно 

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

можна стверджувати, що до таких диких тварин прирівнюються і тварини, які 

колись існували, але наразі відсутні відомості про їх наявність (в природі чи у 

спеціально створених умовах). Так, в абз. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 

Червону книгу України» зазначено, що залежно від стану та ступеня загрози 

зникнення видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної 

книги України, вони поділяються на певні категорії, серед яких виділена 

категорія «зниклі» – види, про які після неодноразових пошуків, проведених у 

типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, 

відсутня будь-яка інформація про наявність їх у природі чи спеціально 

створених умовах. При цьому, зниклі тварини можуть набувати статусу тварин, 

що є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, не самі по 

собі, а лише за фактом їх офіційного визнання такими. 

Ще однією біологічною ознакою тварин як об’єктів фауністичних 

правовідносин є стан дикості [244, с. 17; 93, с. 131; 241]. 

Чинне законодавство України не надає визначення стану дикості тварини. 

Для розкриття змісту цього поняття В. П. Тихий у своєму дослідженні для 

відокремлення диких тварин від інших посилається на визначення, зроблені в 

біології, екології [244, с. 18], а саме: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12?find=1&text=%E6%E8%E2#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12?find=1&text=%E6%E8%E2#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12?find=1&text=%E6%E8%E2#w13
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- на визначення, представлене у словнику-довіднику з екології 

(К. М. Ситник, О. В. Брайон та ін.), – дикими в біології прийнято вважати ті 

види тварин, які в історичному процесі не зазнали доместикації, тобто 

формуючого впливу штучного відбору з боку людини, внаслідок чого їх 

майбутній генофонд знаходиться під прямим контролем природного відбору і 

мутаційного процесу у дарвінському значенні [235, с. 366]; 

- на характеристику дикої тварини, яку вказує М. Ф. Реймерс у своєму 

словнику-довіднику, а саме: «у поведінці цих тварин яскраво виражені 

агресивність або страх по відношенню до людей» [231]. 

В. П. Тихий серед іншого зазначає, що ця природно-наукова позиція була 

підтримана і в міжнародному праві [244, с. 18]. Зокрема, у Конвенції про 

охорону біологічного різноманіття, під «одомашненими або культивованими 

видами» розуміються види, на процес еволюції яких має вплив людина з метою 

задоволення своїх потреб [48].  

Менш вдалими є визначення національних нормативно-правових актів, 

відповідно до яких: а) свійські тварини – це тварини, у тому числі об’єкти 

аквакультури, які утримуються людиною (п. 2 Вимог щодо ввезення 

(пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного 

походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного 

походження та продуктів їх оброблення [8]); б) сільськогосподарські тварини – 

це тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів 

і сировини тваринного походження (ст. 1 Закону України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження [169]). 

Свійські та сільськогосподарські тварини (В. П. Тихий зазначає лише щодо 

свійських тварин. – Г. Л.), таким чином, знаходяться за межами регулювання 

еколого-фауністичного законодавства. Їх не можна вважати елементами 

природного середовища. За своїм правовим статусом вони належать до 

товарно-матеріальних цінностей і, відповідно, – до об’єктів цивільного 

права [244, с. 19]. 
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Отже, якщо «йти від протилежного», то виходить, що до диких тварин, які 

підпадають під дію екологічного законодавства, не можна відносити свійські чи 

всі ті види тварин, на процес еволюції яких має вплив людина з метою 

задоволення своїх потреб. Але слід зауважити, що виключення із цього правила 

становлять рідкісні і такі, що перебувають під загрозою, види диких тварини, 

які були розмножені у штучних умовах під контролем чи іншим впливом 

людини з наступною реінтродукцією у природне середовище. 

До другого виду суттєвих ознак, які характеризують диких тварин в якості 

об’єкта екологічних правовідносин, слід віднести середовищні ознаки. 

Як зазначає В. П. Тихий, на відміну від попередніх (біологічних) ознак, які 

вказували на внутрішній стан тварин, середовищні ознаки визначають їх 

зовнішній стан, тобто стан їх існування по відношенню до навколишнього 

природного середовища. Зазначений вид ознак вказує на умови та місце 

перебування диких тварин [244, с. 19]. 

Згідно з Законом України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», дикі тварини – це ті тварини, «природним середовищем 

існування яких є саме дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі 

чи напіввільних умовах» (абз. 3 ч. 1 ст. 1). Подібна позиція закріплена і у Законі 

України «Про тваринний світ», де вказано, що дикі тварини – це ті хордові, у 

тому числі хребетні та інші тварини, «які перебувають у стані природної волі, 

утримуються у напіввільних умовах чи в неволі» (абз. 2 ч. 1 ст. 3). 

Якщо ж вести мову про рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин, які занесені до Червоної книги України (є 

об’єктами Червоної книги України), то у ст. 4 спеціального Закону України 

«Про Червону книгу України» визначено, що об’єктами Червоної книги 

України є рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види 

тваринного і рослинного світу, які постійно або тимчасово перебувають 

(зростають) у природних чи штучно створених умовах… При чому, слова «чи 

штучно створених» доповнили текст вказаного закону лише у 2012 році 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 4 Закону України 
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«Про Червону книгу України» щодо посилення охорони рідкісних видів тварин 

і рослин» від 05 липня 2012 р. № 5072-VI [132; 69, с. 342]. 

Отже, наразі законодавство допускає існування дикої тварини (без втрати 

нею статусу дикості) не лише в природних умовах, а і у напіввільних умовах чи 

в неволі.  

Як вказує В. В. Шеховцов, коли йдеться про перебування тварин у стані 

природної волі, насамперед має йтися про тварин, які пристосовані для 

мешкання у вільних умовах (перебування у невільних або напіввільних умовах 

для них є нетиповим), а також про тварин, щодо яких людиною не 

здійснювалося селекційної діяльності та генетичних змін [270, с. 60]. 

Якщо мова йде про напіввільні умови, то за законодавчим визначенням, 

«утримання диких тварин у напіввільних умовах» – це утримання у штучно 

створених умовах набутих у встановленому порядку диких тварин, де вони 

живляться переважно природними кормами, але не мають можливості вільно 

переміщатися за межі штучно ізольованої ділянки природних угідь (Порядок 

утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в 

напіввільних умовах [114]). 

Умови неволі для диких тварин – це умови утримання набутих у 

встановленому порядку диких тварин, за яких вони обмежені у просторі, а 

пересування, розмноження та живлення відбуваються під контролем людини 

(проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою 

посилення відповідального поводження з ними» від 07 листопада 2017 р. 

№ 7267 [223]). 

Вважаємо правильною позицію законодавця стосовно віднесення до диких 

тварин як тих, що перебувають у природному стані, так і тих, що перебувають у 

напіввільних умовах чи в неволі. Ця ознака має значення особливо щодо 

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

До цього хочемо навести слова П. В. Чашкіна, який вказує, що «інтереси 

охорони тваринного світу вимагають, щоб фауністичне законодавство 
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поширювало свою дію також і на відносини, що виникають з приводу диких 

тварин, позбавлених стану природної свободи. Останнє особливо по 

відношенню до представників рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тварин, які в природоохоронних цілях, коли їх відтворення в 

природних умовах є ускладненим або взагалі неможливим, підлягали 

вилученню із природного середовища для утримання чи розведення в 

спеціальних умовах – вольєрах, розплідниках, зоологічних садах, у тому числі 

для того, щоб в подальшому знову бути випущеними в природу [259, с. 20].  

В. В. Шеховцов також вказує, що єдине логічне пояснення пролонгації 

статусу диких тварин і, як наслідок, регулювання їхнього статусу, а також 

відносин власності щодо них нормами спеціального фауністичного 

законодавства, на тварин, що вилучені зі стану природної волі та перебувають у 

неволі або напіввільних умовах, є можливість їх вільного або з мінімальними 

витратами повернення до нормальних умов існування в стані природної 

волі [269, с. 59–61]. 

На думку П. В. Тихого [244, с. 20–21] та Т. В. Григор’євої [15, с. 21–22], 

зберігання статусу дикої тварини при її вилученні із природного середовища в 

живому стані та перебуванні у цьому стані у напіввільних умовах чи в неволі, 

здійснюється доти, поки цей живий стан не буде змінено, а тварини (у тому 

числі водні живі ресурси) будуть здатні взаємодіяти з навколишнім 

середовищем, мати з ним певний зв'язок і, крім того, можуть бути повернуті у 

природне середовище. 

Вважаю, що ця позиція повинна мати виключення щодо рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, оскільки, як вже 

зазначалось, законодавчо урегульовано, що такими тваринами є також зниклі 

тварини, тобто види, про які після неодноразових пошуків, проведених у 

типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, 

відсутня будь-яка інформація про наявність їх у природі чи спеціально 

створених умовах. 
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До третього виду суттєвих ознак, які характеризують диких тварин як 

об’єкта екологічних правовідносин, слід віднести територіальні 

(суверенітивні). 

Дана територіальна ознака полягає у постійному чи тимчасовому 

знаходженні диких тварин у межах території України, її континентального 

шельфу та виключної (морської) економічної зони. Вона (територіальна ознака) 

виокремлюється, зокрема, зі змісту: 

- стаття 1 Закону України «Про тваринний світ», де сказано, що відносини 

у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об’єкти якого 

перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, 

у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України 

або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони, регулюються Конституцією України, цим 

Законом, законами України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про мисливське господарство та полювання» та іншими 

нормативно-правовими актами [217]; 

- частина 2 статті 5 Закону України «Про тваринний світ», де сказано, що 

об’єкти тваринного світу, які перебувають у стані природної волі і знаходяться 

в межах території України, її континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони, є об’єктами права власності Українського 

народу [217]; 

- частина 1 статті 4 Закону України «Про Червону книгу України», де 

сказано, що об’єктами Червоної книги України є рідкісні і такі, що перебувають 

під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, які постійно або 

тимчасово перебувають (зростають) у природних чи штучно створених умовах 

у межах території України, її континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони [220]. 

Знаходження диких тварин у межах вказаних територій означає, зокрема: 

- у межах території України – їх перебування у межах державного кордону 

України, тобто лінії і вертикальній поверхні, що проходить по цій лінії, які 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EA%EE%ED%F2%E8%ED%E5%ED%F2#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EA%EE%ED%F2%E8%ED%E5%ED%F2#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EA%EE%ED%F2%E8%ED%E5%ED%F2#w14
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визначають межі території України – суші, вод, надр, повітряного простору 

(ст. 1 Закону України «Про державний кордон України» 04 листопада 1991 р. 

№ 1777-XII [133]); 

- у межах континентального шельфу України – їх перебування на поверхні 

й у надрах морського дна підводних районів, що прилягають до узбережжя та 

до островів України, за зоною територіального моря, до глибини 200 метрів або 

за цією межею до таких місць, де глибини вод, що його покривають, 

дозволяють добування природних багатств цих районів (п. 2 Правил 

промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджених наказом 

Державного комітету рибного господарства України від 08 грудня 1998 р. 

№ 164 [119]; р. 2 Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному 

господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних 

живих ресурсів, затвердженої наказами Міністерства аграрної політики 

України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України від 12 липня 2004 р. № 248/273 [87]); 

- у межах виключної (морської) економічної зони – їх перебування у 

морських районах, зовні прилеглих до територіального моря України, 

включаючи райони навколо островів, що належать Україні;ширина такої зони 

становить до 200 морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і 

територіальне море України (ст. 2 Закону України «Про виключну (морську) 

економічну зону України» від 16 травня 1995 р. № 162/95-ВР [124]). 

Постійний чи тимчасовий характер перебування диких тварин у межах 

території України, її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони можна розрізняти, виходячи з того, чи належать дикі тварини 

до мігруючих чи ні. Зокрема, відповідно до Конвенції про збереження 

мігруючих видів диких тварин [190], до якої приєдналась Україна) особливою 

частиною диких тварин є мігруючі види, характерною ознакою яких є 

тимчасовість знаходження на території тієї чи іншої держави. За Конвенцією, 

«мігруючий вид» визначено як всю популяцію або географічно ізольовану 

частину популяції будь-якого виду диких тварин або будь-якого таксону цих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EA%EE%ED%F2%E8%ED%E5%ED%F2#w12
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тварин нижчого рангу, значна частина якої циклічно і передбачливо пересікає 

один або більше кордонів національної юрисдикції (пп. «а» п. 1 ст. 1). 

Відповідно, інша частина диких тварин, які не підпадають під ознаки 

мігруючих (це, насамперед ті, що не здатні за своїми біологічними ознаками до 

переміщення на великі відстані), є такими, що постійно знаходяться у межах 

території України, її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони. 

Окремо слід звернути увагу на ту обставину, що під час аналізу та 

порівняння окремих норм природоохоронного законодавства щодо характерної 

для дикої тварини середовищної ознаки, виявлено протиріччя, яке 

пропонується усунути, а саме: 

- між положенням ч. 1 ст. 64 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища України», в якому зазначено, що рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, які 

постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах (лише у 

природних умовах. – Г. Л.) у межах території України, її континентального 

шельфу та виключної (морської) економічної зони, підлягають особливій 

охороні і заносяться до Червоної книги України; 

- та положеннями ст. 1, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про тваринний світ», 

ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Червону книгу України», в яких визначено, що 

до рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин 

можуть бути віднесені тварини не лише в природних умовах на території 

України, а й ті, що перебувають в напіввільних умовах та в неволі. 

Продовжуючи з’ясування сутнісних ознак поняття «рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення, види диких тварин» слід звернути увагу, 

що законодавство України не розкриває змісту та не надає визначення такої 

характеристики диких тварин як «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою 

зникнення». 

Згідно з позицією Д. П. Дичюте, наведеною ще у 1985 році, запропоновано 

наступне юридичне визначення рідкісного і такого, що перебуває під загрозою 
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зникнення, виду тварини (характерного для національного та міжнародного 

рівнів. – Г. Л.) – це вид дикої тварини, визнаний компетентним органом 

(особою, державами, що домовились) таким, що потребує невідкладних заходів 

охорони та включений на основі наукових даних про стан під загрозою всім або 

частиною ареалу в офіційний список (реєстр) [20, с. 69]. 

На думку П. В. Чашкіна, рідкісній і такий, що перебуває під загрозою 

зникнення об’єкт тваринного світу (визначення так само надано для 

національного та міжнародного рівнів. – Г. Л.) – це дика тварина, що перебуває 

у стані природної свободи або утримується в напіввільних умовах чи штучно 

створеному середовищі існування для збереження генофонду, інших наукових 

або виховних цілей, що належить до виду, підвиду чи популяції, які у 

встановленому порядку визнані державою, групою держав чи державно-

територіальними утвореннями такими, що потребують особливої охорони та 

включені на підставі достовірних наукових даних про скорочення чисельності, 

ареалу чи інших загрожуючи факторів в офіційний список (Червону 

книгу) [259, с. 9]. 

В Законі України «Про Червону книгу України» визначення «рідкісних» 

видів тваринного світу та «зникаючих» видів тваринного світу надано в 

контексті розкриття змісту таких категорій об’єктів Червоної книги України як 

«рідкісні види» та «зникаючі види», а саме: 

- категорія «рідкісні» види диких тварин – це види, популяції яких 

невеликі і на даний час не належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча 

їм і загрожує небезпека; 

- категорія «зникаючі» види диких тварин – це види, які перебувають під 

загрозою зникнення у природних умовах і збереження яких є малоймовірним, 

якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій 

(абзаци 4, 6 ч. 1 ст. 13). 

В екологічному словнику радянських часів вказано, що рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення, види тварин і рослин – це види, що 

мають досить обмежений ареал або дуже рідко зустрічаються, а у видів, що 
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зникають, – і зменшення чисельності особин (іноді лише вірогідність такого 

зменшення через намічене освоєння території видами, що її займають) [5]. 

У тлумачних словниках української мови, слово «рідкісний» пояснюється 

як «той, який трапляється, буває і т. ін. рідко, незвичайний» [7, с. 966; 95, 

с. 131;]; «предмет, істота, явище і т. ін., що бувають, трапляються рідко» [236], 

а слово «зникати» – як «переставати існувати, згасати» [96, с. 774; 246, с. 388]; 

«переставати існувати, бути в наявності [7, с. 379; 236]; ставати невидимим, 

непомітним» [236]. 

На думку В. Є. Флінта, вираз «рідкісні види» об’єднує декілька відмінних 

понять. Воно не є адекватним виразам «рідкісна марка» або «рідкісна книга». 

Рідкісні види – це всі види тварин і рослин, яким в тій чи іншій ступені 

загрожує зникнення. Самі ступені небезпеки дуже відмінні, від прямої та 

безпосередньої загрози вимирання до потенційної можливості. Як зазначає 

вчений, в англійській мові є дуже вдалий вираз «endangered», що в перекладі 

означає дослівно «загрозливі», «ті, що перебувають в небезпеці». Російською 

слово «загрозливі» складно вживати, тому виключно з практичних міркувань, 

говорячи про рідкісні види, вчений стверджує, що має на увазі всі категорії 

видів, які тією чи іншою мірою знаходяться під загрозою, тобто надає цьому 

терміну розширене тлумачення [257]. 

Якщо розглядати міжнародні договори, учасницею яких є Україна, то для 

відображення поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення 

види», характерного для українського законодавства, як правило, 

використовуються слова: 

- «threatened species» (англ.) – офіційно перекладені українською як «види, 

які є/знаходяться/перебувають під загрозою», що застосовується, наприклад, у 

ратифікованій Україною Конвенції про охорону біологічного різноманіття 

(1992 р.) [48]; 

- «endangered species» (анг.) – офіційно перекладені українською як «види, 

які знаходяться під загрозою», що застосовується, наприклад, у ратифікованій 

Україною Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат 
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(2003 р.) [229] та у Протоколі до неї про збереження і стале використання 

біологічного та ландшафтного різноманіття (2008 р.) [225]. 

У тексті ратифікованої Україною Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення (1973 р., 

CITES) [47] застосовуються поняття і «endangered species» – офіційно 

перекладене українською як «види, що перебувають під загрозою зникнення», і 

«species threatened», що має ідентичний переклад – «види, що 

знаходяться/перебувають під загрозою зникнення». 

Однак, у документі «Категорії та критерії Червоного списку Міжнародного 

союзу охорони природи»: Версія 3.1, 2-ге видання, 2012 року (IUCN Red List 

Categories and Criteria. Version 3.1. Second edition. 2012) [33; 278], в якому 

виділено 9 категорій так званих рідкісних та таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин», слово «Endangered (EN)», тобто – 

«зникаючий», використано для назви лише однієї із категорій цих тварин, що 

утворюють загальну групу категорій під назвою «Threatened» – «Види під 

загрозою». 

Із наведених перекладів можемо констатувати, що на міжнародному рівні 

для формулювання назви цієї особливої групи тварин, використовується 

поняття, яке визначено як «види, що перебувають під загрозою зникнення». 

Цю ж позицію підтверджують у своєму колективному дослідженні 

О. Кагало, Л. Проценко, Г. Бондарук, Д. Скрильніков, які констатують, що 

«поняття «рідкісні види» нині не застосовується у світовій практиці в контексті 

визначення видів, що потребують спеціальних заходів щодо охорони». «Згідно 

зі світовою практикою складання й ведення Червоних списків (книг), має 

стосуватися видів, що перебувають під загрозою зникнення» [31, с. 27]. 

Відповідно, можемо зробити висновок, що у міжнародних договорах, 

учасницею яких є Україна та практиці Міжнародного союзу охорони природи, 

для загальної назви цієї особливої категорії тварин використовується 

формулювання у значенні «види, які перебувають під загрозою зникнення» без 
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застосування слова «рідкісні», що пропонуємо запозичити й для національного 

законодавства України. 

Оціночні характеристики, яким повинна відповідати дика тварина, щоб 

бути визнаною «рідкісною і такою, що перебуває під загрозою зникнення», в 

національному законодавстві та міжнародному праві називають «критеріями». 

Такі критерії віднесення до рідкісних і таких, що перебувають під загрозою, 

видів диких тварин, визначені з метою їх ідентифікації та надання особливого 

статусу шляхом занесення до червоних книг (списків). 

Зокрема, в законодавстві України ці критерії визначені у частинах 1, 2 

ст. 14 Закону України «Про Червону книгу України», де передбачено, що 

підставою для занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної 

книги України є: наявність достовірних даних про чисельність популяцій та їх 

динаміку, поширення і зміни умов існування, що підтверджують необхідність 

вжиття особливих термінових заходів для їх збереження та охорони. До 

Червоної книги України насамперед заносяться реліктові та ендемічні види; 

види, що знаходяться на межі ареалу; види, що мають особливу наукову 

цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок 

господарської діяльності людини. 

Узагальнюючи ці положення, можна констатувати, що в національному 

законодавстві закріплені три основні види оціночних характеристик (критеріїв), 

які є підставою для визнання диких тварин рідкісними і такими, що 

перебувають під загрозою зникнення, а також для занесення їх видів до 

Червоної книги України: 1) дані чисельності популяції певного виду тварин та 

її динаміка; 2) дані поширення (ареалу) популяції певного виду тварин; 3) зміна 

умов існування популяції певного виду тварин, – що підтверджують 

необхідність вжиття особливих термінових заходів для їх збереження та 

охорони (тобто коли мова йде про зменшення чисельності виду, зменшення 

території його поширення, погіршення, знищення умов існування тощо). 

Серед інших (додаткових) критеріїв, які є підставами для визнання диких 

тварин рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, а також 
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для занесення до Червоної книги України, – є приналежність їх виду хоча б до 

одного з таких різновидів: 1) реліктовий та ендемічний вид; 2) вид, що 

знаходиться на межі ареалу; 3) вид, що має особливу наукову цінність; 4) вид, 

поширення якого швидко зменшується внаслідок господарської діяльності 

людини. 

При цьому, слід констатувати, що в Україні відсутні спеціальні правові 

акти (інструкції, методичні рекомендації, роз’яснення тощо), в яких було б 

деталізовано та визначено юридичні правила застосування цих критеріїв. 

Інша ситуація існує на міжнародному рівні при занесенні того чи іншого 

виду тваринного чи рослинного світу до Червоного списку Міжнародного 

союзу охорони природи (наразі має назву Червоний список видів під загрозою 

Міжнародного союзу охорони природи (IUCN Red List of Threatened 

Species) [279]). Для оцінки ступеня ризику зникнення в глобальному контексті 

для того чи іншого виду, а також для занесення його до міжнародного 

червоного списку використовуються спеціальні правила «Категорії та критерії 

Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи»: Версія 3.1, 2-ге 

видання, 2012 року (IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. Second 

edition. 2012) [278]. Цей документ є результатом багаторічної праці провідних 

спеціалістів з усього світу, він неодноразового змінювався та удосконалювався 

(вперше опублікований у 1994 році після 6 років досліджень та різноманітних 

консультацій, переглянутий протягом 1998–1999 років та завершений 

публікацією 2001 року). Як зазначено у його передмові «Перше видання 

«Категорії та критерії Червоного списку МСОП: версія 3.1» англійською мовою 

було опубліковане у 2001 році після його офіційного прийняття Радою МСОП у 

лютому 2000 року. З того часу воно було стандартом для оцінювання 

всесвітнього Червоного списку, опублікованого у Червоному списку МСОП 

видів під загрозою (IUCN Red List of Threatened Species)» [278]. 

У виданні сказано, що «разом із посібником щодо застосування критеріїв 

Червоного списку МСОП на регіональних і національних рівнях (МСОП 

2003 р., 2012 р.), воно використовується багатьма країнами світу як стандартна 
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система для оцінювання на національному рівні ризику зникнення видів 

Червоного списку». При цьому, «для національних і регіональних рівнів з 

використання Категорій та критеріїв Червоного списку МСОП керівні 

принципи для застосування Червоного списку МСОП слід використовувати 

також критерії на регіональних і національних рівнях: Версія 4.0 (МСОП 2012 і 

пізніших версій)» [278]. Важливими є положення видання, в яких передбачено, 

що, з практичної точи зору, для Червоного списку МСОП важливо, «щоб 

основні правила оцінки ризику зникнення лишались стабільними і давали 

можливість порівнювати зміни статусу зникаючих видів протягом довгого 

часу» [278].  

Категорії та критерії Червоного списку МСОП призначені бути легко 

зрозумілою і широко поширеною системою класифікації видів із високим 

ризиком глобального зникнення. Основна мета цієї системи – забезпечити 

якісну, об’єктивну базу для класифікації якомога ширшого спектру видів 

залежно від ризику їх зникнення [278]. 

Категорії та критерії Червоного списку МСОП мають кілька конкретних 

цілей: а) забезпечити уніфіковану систему, що може застосовуватись різними 

людьми; б) поліпшити об’єктивність, надаючи користувачам чіткі вказівки на 

те, як оцінити вплив різних факторів на ризик зникнення; в) запровадити 

систему, що полегшить порівняння великої кількості різних таксонів; г) надати 

людям, що працюють з Червоними списками, краще уявлення про принципи 

класифікації для кожного виду [278]. 

Вказані Критерії можуть бути застосовані: а) до будь-якої таксономічної 

одиниці видового рівня або нижче (діапазон критеріїв достатньо широкий, що 

дозволяє оцінювати таксони всього систематичного спектру за винятком 

мікроорганізмів); б) в межах будь-якої вказаної географічної чи політичної 

території; в) тільки для диких популяцій в межах їхнього природного ареалу, а 

також для популяцій, реінтродукованих у природне середовище [278]. 

Вирішальним фактором є те, що для оцінки стану таксона достатньо 

відповідності лише одному критерію і не важливо, наскільки підходять інші. 
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Але оскільки заздалегідь ніколи не ясно, які критерії придатні для оцінки 

конкретного таксона, кожен таксон має бути оцінений за всіма критеріями. Всі 

критерії, що вказують на найвищі категорії загрози, мають бути представлені в 

результатах оцінки [278], що повинні бути задокументовані [278]. 

У «Категоріях та критеріях Червоного списку МСОП: версія 3.1, друге 

видання» визначено 5 (п’ять) критеріїв (А–Е), що використовуються для оцінки 

приналежності таксону до відповідної категорії загроз Червоного списку 

МСОП: А – скорочення чисельності популяції (в минулому, наразі та/або у 

можливому майбутньому); В – ареал у вигляді області поширення, площі 

існування або обох (географічна область поширення популяції, її фрагментація, 

зниження та коливання); С – мала чисельність популяції та її зниження; D – 

популяція дуже мала або її ареал сильно обмежений; Е – кількісний аналіз 

ризику зникнення (наприклад, аналіз життєздатності популяції). 

У «Категоріях та критеріях Червоного списку МСОП: версія 3.1, друге 

видання» не просто перераховані критерії для оцінки ризику зникнення виду, як 

це роблено в ст. 14 Закону України «Про Червону книгу України», а й визначені 

та деталізовані основні правила оцінки такого ризику за кожним критерієм. 

Наприклад, щодо критерію «В – ареал у вигляді області поширення, площі 

існування або обох», визначено, що його оцінка ризику здійснюється за 

наступними показниками: а) фрагментованість популяції або число локалітетів; 

b) триваюче зниження будь-якого з показників: область поширення, площа 

існування, площа, протяжність та/або якість середовища існування, кількість 

локалітетів або субпопуляцій, кількість статевозрілих особин; c) екстримальні 

коливання будь-якого із перерахованих показників та ін.). 

При цьому – це не єдиний документ, що регламентує та деталізує 

положення до видання «Категорії та критерії Червоного списку МСОП». 

Наприклад, на його розвиток та деталізацію прийнята також «Інструкція 

(посібник) з використання Категорій та критеріїв Міжнародного союзу охорони 

природи» (наразі чинна версія 14.0, 2019 р.) [277] та ін. 
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Відсутність в Україні єдиних юридичних правил щодо застосування 

критеріїв оцінки ризиків зникнення для того чи іншого виду тварини, може 

призводити до різних суб’єктивних оцінок, і, відповідно, до суперечок та 

складностей у правозастосуванні. 

Прикладом такої складної і суперечливої ситуації, що мала резонанс в 

суспільстві, є спір щодо занесення у 2017 році в Україні лося європейського до 

національної Червоної книги (справа за позовом громадянина-мисливця до 

Міністерства екології та природних ресурсів України (Мінприроди України), 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, треті особи: 

Державне агентство лісових ресурсів, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена 

Національної академії наук України; особи, що приєдналися до апеляційної 

скарги відповідача Мінприроди України: адвокат з Полтавської області, 

Благодійна організація «Благодійний фонд Дніпровського району м. Києва 

«Київський еколого-культурний центр», Громадська організація «Відкриті 

клітки» про визнання, зокрема, нечинним наказу Мінприроди від 19 грудня 

2017 р. № 481). Так, 19 грудня 2017 р. Мінприроди України прийняло наказ 

№ 481 «Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до 

Червоної книги України (тваринний світ)», відповідно до якого було доповнено 

Перелік видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний 

світ) (2009 р.) новою позицією: лось європейський, категорія «вразливий» [128]. 

Не погоджуючись із цим, громадянин України звернувся до суду з метою 

оскарження цього наказу. Основним аргументом позивача для доведення 

незаконності вказаного наказу відповідача (Мінприроди України) стало 

недотримання ним вимог ст. 14 Закону України «Про Червону книгу України» 

щодо критеріїв, які є підставою для занесення лося до Червоної книги України. 

Зокрема, позивач наголошував, що невірно оцінені дані державної статистики 

стосовно зміни чисельності лося в Україні. Наприклад, на думку позивача, 

необхідно брати період у 10 років (протягом якого прослідковується 

збільшення чисельності лося), а Національна комісія з питань Червоної книги 

України аналізувала динаміку зміни чисельності лося європейського в Україні 
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протягом трьох останніх поколінь (25–30 років) (яке демонструє зменшення 

чисельності лося в два і більше разів). Для доведення правильності позиції 

Нацкомісії було звернуто увагу на той факт, що вона під час здійснення оцінки 

за цим та іншими критеріями використовувала електронне видання «Критерії та 

категорії Міжнародного союзу охорони природи» (про це вказано, зокрема, у її 

поданні до Мінприроди України з рекомендацією занесення лося до Червоної 

книги України за категорією «вразливий»). У свою чергу, відповідно до 

вказаного електронного видання Міжнародного союзу охорони природи, в 

якому для єдиного підходу щодо застосування критерію «чисельності та 

динаміки» зазначено, що «таксон вважається «уразливим», коли беззаперечні 

докази вказують на будь-який з критеріїв для категорії «уразливий». Зокрема, 

щодо оцінки критерію «скорочення чисельності популяції» береться період 

умов за наступні 10 років або 3 покоління (в залежності від того, що довше, але 

не більше 100 років). Оскільки одне покоління лося живе близько 10 років, то 

оцінці зміни чисельності підлягав період, що дорівнював життю трьох поколінь 

(тобто 25–30 років), що доводило правильність підходу Нацкомісії з питань 

Червоної книги України. 

Посилання на відповідні положення вказаного видання Міжнародного 

союзу охорони природи стало одним із доводів для обґрунтування у суді 

правильності застосування Нацкомісією з питань Червоної книги України 

періоду часу для оцінки критерію щодо зміни чисельності лося. Слід зазначити, 

що доводити в суді це було не просто, оскільки не можна було довести 

обов’язковість документа «Критерії та категорії Міжнародного союзу охорони 

природи» для України. 

За результатами розгляду справи в суді І-ої інстанції, рішенням Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 27 листопада 2018 р. у справі 

№ 826/9432/17, – адміністративний позов задоволено частково, а саме: 

1) визнано протиправними дії Міністерства екології та природних ресурсів 

України по вжиттю заходів щодо заборони полювання на лося; 2) визнано 

протиправним та нечинним наказ Міністерства екології та природних ресурсів 
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від 19 грудня 2017 р. № 481 «Про внесення змін до Переліку видів тварин, що 

заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)»; 3) в решті позовних 

вимог – відмовлено [232]. Однак, вже за результатами перегляду справи в суді 

апеляційної інстанції (в якій автор брала участь як представник від благодійної 

організації, що залучена до участі у справі шляхом приєднання до апеляційної 

скарги Мінприроди України), згідно з постановою Шостого апеляційного 

адміністративного суду від 08 квітня 2019 р. – рішення суду І-ої інстанції в 

частині задоволення позовних вимог скасовано та ухвалено нове рішення, яким 

у задоволенні позову відмовлено в повному обсязі [116]. Наразі, з метою 

оскарження постанови суду апеляційної інстанції, позивач подав касаційну 

скаргу, розгляд справи триває. 

Вважаємо, що для уникнення та запобігання виникненню 

неоднозначностей у тлумаченні положень про критерії, а також помилок і 

проблем у правозастосуванні, необхідно прийняти в Україні спеціальний 

правовий акт (акти), в якому (яких) були б визначені єдині підходи та 

деталізовані правила оцінки кожного критерію для занесення видів тваринного 

(і рослинного) світу до Червоної книги України. Враховуючи участь України у 

Міжнародному союзі охорони природи, реальне використання на практиці його 

підходів щодо занесення видів до національної Червоної книги, вважаємо за 

доцільне здійснювати це з урахуванням його підходів, у тому числі викладених 

у документі «Категорії та критерії Червоного списку Міжнародного союзу 

охорони природи»: Версія 3.1, 2-ге видання, 2012 року (IUCN Red List 

Categories and Criteria. Version 3.1. Second edition. 2012). 

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про Червону книгу України», 

передбачено, що залежно від стану та ступеня загрози зникнення видів 

тваринного світу, що заносяться до Червоної книги України, вони поділяються 

на 7 категорій, а саме: 

1) зниклі – види, про які після неодноразових пошуків, проведених у 

типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, 
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відсутня будь-яка інформація про наявність їх у природі чи спеціально 

створених умовах; 

2) зниклі в природі – види, які зникли в природі, але збереглися у 

спеціально створених умовах; 

3) зникаючі – види, які перебувають під загрозою зникнення у природних 

умовах і збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме дія факторів, що 

негативно впливають на стан їх популяцій;  

4) вразливі – види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені 

до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають 

на стан їх популяцій; 

5) рідкісні – види, популяції яких невеликі і на даний час не належать до 

категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека;  

6) неоцінені – види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії 

зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до неї;  

7) недостатньо відомі – види, які не можна віднести до жодної із 

зазначених категорій через відсутність необхідної повної і достовірної 

інформації (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про Червону книгу України»). 

При цьому, згідно з ч. 2 ст. 13 даного Закону, Національною комісією з 

питань Червоної книги України можуть бути внесені пропозиції про 

встановлення й інших категорій видів тваринного світу, що заносяться до 

Червоної книги України. 

У даному випадку так само слід звернути увагу на той факт, що 

національний поділ на категорії видів диких тварин, які є рідкісними і такими, 

що перебувають під загрозою зникнення, не відповідає підходу на 

міжнародному рівні. 

Зокрема, у вже згаданому документі «Категорії та критерії Червоного 

списку Міжнародного союзу охорони природи»: Версія 3.1, 2-ге видання, 

2012 року (IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. Second edition. 

2012) виділено 9 категорій видів тварин: 1) «Вимерлий» (Extinct (EX)); 

2) «Вимерлий у періоді» (Exinct in the Wild (EW)), у групі «Види під загрозою» 
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(Threatened)), утворено три наступні категорії під № 3–5; 3) «У критичній 

безпеці» (Critically Endangered (CR)); 4) «Зникаючий» (Endangered (EN)); 

5) «Уразливий» (Vulnerable (VU); а також категорії: 6) «Майже під загрозою» 

(Near Threatened (NT)); 7) «Найменша осторога» (Least Concern (LC)); 

8) «Відомостей недостатньо» (Data Deficient (DD)); 9) «Неоціненний» (Not 

Evaluated (NE)) [278]. 

Окремо слід звернути увагу, що, подібно до критеріїв, крім спеціального 

Закону України «Про Червону книгу України», де наведений перелік таких 

категорій тварин (об’єктів Червоної книги України) та їх загальна 

характеристика, в інших національних нормативно-правових актах чи в інших 

юридичних документах (інструкціях, правилах, керівництвах, методичних 

рекомендаціях тощо) особливості віднесення тварини до цих категорій так і не 

розкриті. Цей процес є складним та неоднозначним, може залежати від 

суб’єктивної позиції вченого чи іншої компетентної особи, що приймає 

рішення, а тому дає підстави для висновку про необхідність правотворчих дій 

для урегулювання в законодавстві цього питання та формування єдиних 

юридичних підходів. 

Слід також зазначити, що зовсім по-іншому це питання вирішено на 

міжнародному рівні, зокрема, в практиці ведення Червоного списку 

Міжнародного союзу охорони природи, згідно з якою сутність виділених 

категорій полягає в ідентифікації того чи іншого таксона на предмет оцінки 

ризику його вимирання (від найвищого до найнижчого з існуючих) з тим, щоб 

диференціювати заходи щодо їх охорони за ступенем їх активності. 

При цьому слід зазначити, що категорії рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів диких тварин Червоної книги України не 

відповідають категоріям видів диких тварин під загрозою Червоного списку 

МСОП, що повинно бути змінено.  

Важливою ознакою рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин, визначеною у законодавстві України, є 

віднесення до них видів диких тварин (умовний поділ): 
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- як тих, що занесені до Червоної книги України – це обумовлено у Законі 

України «Про Червону книгу України», в якому, наприклад, зазначено, що 

рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і 

рослинного світу є об’єктами Червоної книги України… (ч. 1 ст. 4); 

- так і тих, що не занесені до Червоної книги України – про це вказано, 

зокрема, у ч. 1 ст. 44 Закону України «Про тваринний світ», де передбачено, що 

рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на 

території України, види тварин, підлягають особливій охороні і заносяться до 

Червоної книги України (тобто в цій нормі мова йде про те, що ці тварини ще 

не занесені до Червоної книги України, а лише перебувають у процесі 

включення до неї). 

Вважаємо, що продовження існування такої ситуації в України потребує 

визначення та закріплення в законодавстві України конкретних юридичних 

фактів, форм офіційного визнання цього. Наприклад: 1) для визнання 

рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких 

тварин в результаті занесення їх до Червоної книги України – за фактом 

прийняття відповідного рішення компетентного органу про занесення виду до 

Червоної книги України (що наразі має місце в законодавстві); 2) для визнання 

рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких 

тварин, що ще не занесені до Червоної книги України, але відповідають 

національним критеріям та категоріям для визнання їх рідкісними і такими, що 

перебувають під загрозою зникнення – за фактом підготовки компетентним 

науковим органом оцінки, висновку тощо про відповідність конкретного виду 

диких тварин цим критеріям та категоріям (що наразі у законодавстві чітко не 

визначено). 

При цьому, визнання тварини рідкісною і такою, що перебуває під 

загрозою зникнення, за міжнародними договорами, учасницею яких є Україна 

не дає підстав стверджувати про автоматичне поширення на них на 

національному рівні статусу рідкісних…, оскільки наразі в Україні діють свої 

правила (критерії, категорії та інші стосовно віднесення виду до рідкісного…), 
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що не узгоджені з міжнародними підходами. Тим більше, що відповідно до ч. 7 

ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України», види тваринного світу, 

занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та 

природних ресурсів і Європейського Червоного списку, які перебувають 

(зростають) у природних умовах у межах території України, її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, можуть 

(тобто не обов’язково повинні. – Г. Л.) заноситися до Червоної книги України 

або їм може (тобто не обов’язково – прим.) надаватися інший особливий статус 

відповідно до законодавства. 

На підставі аналізу положень національного законодавства можемо 

зробити висновок, що поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою 

зникнення, види диких тварин» не слід ототожнювати з вужчими за змістом 

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 частини, а також через те, 

що поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види 

диких тварин» поширюється і на ті види диких тварин, які ще не занесені до 

Червоної книги України, але перебувають у цьому процесі. Водночас правовий 

режим особливої правової охорони поширюється лише на ті види диких тварин 

із вказаних, які включені до Червоної книги України та, відповідно, є її 

об’єктами. 

Враховуючи все вищезазначене, можемо запропонувати наступні 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14?find=1&text=%EC%B3%E6%ED%E0%F0#w14
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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. 

 

 

1.2 Сучасний стан правового регулювання охорони та використання 

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

тварин в Україні 

 

Належне правове регулювання суспільних відносин охорони та 

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

диких тварин (які визнані національним багатством України, складовою 

навколишнього природного середовища загалом та тваринного світу зокрема), є 

надзвичайно важливим як з метою їх збереження для нинішніх та прийдешніх 

поколінь, так і для підтримання екологічної рівноваги й забезпечення 

екологічної безпеки в національному, міждержавному та глобальному 

масштабі, що, в свою чергу, має величезне значення для підтримання належних 

умов життя кожної окремої людини та людства в цілому та забезпечення їх 

виживання. 

Як вказує, П. О. Гвоздик, нормативно-правові акти в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, як і інші норми, мають очевидну 

функціональну спеціалізацію – врегулювання відносин, що виникають у сфері 

взаємодії суспільства та природи. Диференціація цих відносин за предметом 

правового регулювання зумовлює розвиток правового регулювання за певними 

напрямами та відповідну спеціалізацію законів й інших нормативно-правових 

актів. Одні забезпечують охорону навколишнього природного середовища як 

цілісної системи, другі – охорону та раціональне використання окремих 

природних ресурсів, треті – регламентують окремі аспекти організації 
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природоохоронної діяльності, умови та порядок реалізації певних функцій 

управління в цій сфері [13, с. 69]. 

Зовнішнім вираженням галузі права та норм права є джерела права. Під 

джерелами екологічного права ми розуміємо форму зовнішнього вираження 

загальнообов’язкових правил поведінки, встановлених або санкціонованих 

державою, які регулюють суспільні відносини, пов’язані з охороною довкілля 

та використанням його природних ресурсів, забезпеченням екологічної безпеки. 

Джерелами екологічного права загалом прийнято вважати систему нормативно-

правових актів, норми яких регулюють відносини у сфері взаємодії суспільства 

і природи. Отже, норми екологічного права мають своє зовнішнє закріплення у 

відповідній системі нормативно-правових актів, які є засобом надання 

правовим нормам визначеності, загальності, офіційності [57, с. 99]. Стосовно 

системи екологічного права України, джерелами, тобто нормативно-правовими 

актами, в яких існує, «живе» зазначена галузь права, є Конституція України, 

закони України, укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів 

України, нормативні документи Мінприроди України (які прийняті як 

самостійно, так і спільно з іншими міністерствами і відомствами), рішення 

органів місцевого самоврядування, а також ратифіковані Україною 

міжнародно-правові договори (угоди) тощо [57, с. 100]. До джерел екологічного 

права окремі вчені відносять також судові рішення [4; 57, с. 101]. 

Основним джерелом правового регулювання суспільних відносин щодо 

охорони та використання рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин є закон. 

Головне місце серед законів належить Основному Закону нашої держави – 

Конституції України [51]. Саме в ній визначені конституційні основи правової 

охорони та використання навколишнього природного середовища загалом та 

тваринного світу зокрема, що поширюється і на рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. 

Конституція України є політико-правовим актом, що має найвищу 

юридичну силу [22, с. 30]. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 8 Основного Закону, 
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Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати 

їй [51]. Це означає, що Конституції України повинні відповідати і закони та 

інші нормативно-правові акти про охорону навколишнього природного 

середовища в цілому, а також про тваринний світ, у тому числі про рідкісних та 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, зокрема. 

Основний Закон є також «основним джерелом права України, у тому числі 

екологічного» [22, с. 30]. Аналізуючи Конституцію України як джерело 

екологічного права можемо підтримати позиції вчених, які виділяють дві групи 

норм в цій галузі. Зокрема, М. М. Бринчук виділяє норми:  

1) загального характеру, які є важливими з точки зору послідовного 

забезпечення охорони навколишнього середовища та раціонального 

природокористування (наприклад, норми, що встановлюють основи 

конституційного ладу (ст. 1); принцип поділу влади (ст. 6) та інші – вказано 

автором на підставі прикладів М. М. Бринчука); 

2) «суто» екологічні (наприклад, норми про право власності на природні 

ресурси (статті 13, 14); про екологічні права та обов’язки громадян і держави 

(статті 16, 50, 66) та інші – вказано автором на підставі прикладів 

М. М. Бринчука) [4].  

Серед «суто» екологічних норм Конституції України, які також регулюють 

і суспільні відносини щодо охорони, використання та відтворення рідкісних та 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, можна виділити 

наступні: 

- статтю 13 – земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 

ресурси (тобто і тваринний світ, включаючи рідкісних та таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тварин. – Г. Л.), які знаходяться в 

межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 

виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності 

Українського народу. Від імені Українського народу права власника 

здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в 
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межах, визначених цією Конституцією. Кожен громадянин має право 

користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до 

закону. Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на 

шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів 

права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі 

суб’єкти права власності рівні перед законом; 

- статтю 16 – забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги на території України (у тому числі завдяки збереженню тваринного 

світу загалом, а також рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тварин зокрема. – Г. Л.)... є обов’язком держави; 

- статтю 50 – кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та 

на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному 

гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля 

(складовою якого є тваринний світ, зокрема рідкісні та такі, що перебувають 

під загрозою зникнення, види тварин. – Г. Л.)…, а також право на її поширення. 

Така інформація ніким не може бути засекречена; 

- статтю 66 – кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі 

(складовою якої є тваринний світ, зокрема, рідкісні та такі, що перебувають під 

загрозою зникнення види тварин. – Г. Л.), культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані ним збитки; 

- статтю 41 частину 7 – використання власності не може завдавати шкоди 

правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію і природні якості землі; 

- статтю 85 частину 1 пункт 6 – до повноважень Верховної Ради України 

належить затвердження загальнодержавних програм охорони довкілля; 

- статтю 92 частину 1 – виключно законами України визначаються: засади 

використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, 

континентального шельфу (п. 5); основи екологічної безпеки (п. 6); 
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- статтю 116 частину 1 пункт 3 – Кабінет Міністрів України забезпечує 

проведення політики у сферах охорони природи, екологічної безпеки і 

природокористування; 

- статтю 119 частину 1 пункт 3 – місцеві державні адміністрації на 

відповідній території забезпечують: виконання державних і регіональних 

програм охорони довкілля; 

- статтю 138 частину 1 пункт 5 – до відання Автономної Республіки Крим 

належить розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної 

Республіки Крим з питань культурного розвитку, раціонального 

природокористування, охорони довкілля – відповідно до загальнодержавних 

програм; 

- статтю 142 частину 1 – матеріальною і фінансовою основою місцевого 

самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що 

перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

Вказані положення дозволяють зробити висновок, що в Основному Законі 

України визначення конституційно-правових основ охорони, використання та 

відтворення тваринного світу, у тому числі рідкісних та таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів тварин тощо, – здійснено хоча і без 

безпосередньої згадки про них (на відміну від інших об’єктів таких як: земля, 

надра, атмосферне повітря, водні ресурси), але все-таки має місце через більш 

загальні категорії такі як: «природні ресурси», «природа» та «довкілля». 

На думку М. Я. Ващишин, Конституція України, яка складається зі 

161 статей, ...занадто мало уваги акцентує на пріоритеті охорони довкілля у 

національній політиці. Проголошуючи у ст. 3 людину, її життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканість і безпеку найвищими соціальними цінностями в 

Україні, Конституція України у ст. 14 визнає лише землю з-поміж усіх 

природних ресурсів основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави [6, с. 45]. 



51 

Однак, саме відповідно до вказаних «конституційних норм здійснюється як 

формування та розвиток екологічного законодавства в цілому, так і 

упорядкування його окремих складових» [83, с. 24–25], наприклад, таких, які 

стосуються рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

диких тварин. На думку Л. Д. Нечипорук, не дивлячись на такі досить стислі 

формулювання (маються на увазі вказані формулювання Конституції. – Г. Л.), 

значення конституційно-правової охорони тваринного світу важко переоцінити. 

Це пов’язано, як мінімум, з двома моментами. По-перше, норми Конституції 

України є нормами прямої дії, а значить повинні в обов’язковому порядку 

виконуватись усіма учасниками суспільних відносин у процесі їх 

життєдіяльності. По-друге, названі вище положення виступають орієнтиром 

для законотворчої діяльності Верховної Ради України, яка має бути спрямована 

на подальший розвиток законодавства, присвяченого питанням охорони 

тваринного світу. Принагідно зазначимо, що все це однаковою мірою 

стосується також і підзаконної правотворчості [95, с. 142]. 

До актів національного законодавства, які регулюють суспільні відносини 

щодо охорони та використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин можна віднести кодекси України, зокрема: 

- Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII [81], згідно з 

положеннями якого тваринний світ віднесено до одного із компонентів лісу 

(ст. 1); а серед обов’язків: а) громадян і юридичних осіб, які мають у приватній 

власності ліси та постійних лісокористувачів – закріплено обов’язок 

забезпечувати охорону рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного світу, сприяти формуванню екомережі (ч. 2 ст. 14; 

ч. 2 ст. 19); б) тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового та 

короткострокового користування – обов’язок вести роботи способами, які 

створюють сприятливі умови для охорони, захисту і відтворення рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу, 

сприяють формуванню екомережі (п. 4 ч. 2 ст. 20; п. 2 ч. 2 ст. 21). Визначено, 

що до змісту лісокористування відноситься виявлення місць оселення рідкісних 
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і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу; а 

також, що використання лісових ресурсів і проведення лісогосподарських 

заходів повинні здійснюватися з урахуванням збереження сприятливих умов 

для життя диких тварин (ч. 1 ст. 76). Передбачено, що збереження 

біорізноманіття в лісах здійснюється їх власниками та постійними 

лісокористувачами на генетичному, видовому, популяційному та 

екосистемному рівнях, у тому числі шляхом забезпечення охорони рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу 

відповідно до природоохоронного законодавства (п. 5 ч. 1 ст. 85) тощо; 

- Водний кодекс України від 06 червня 1995 р. № 213/95-ВР [10], відповідно 

до положень якого регламентовано, що відносини щодо використання та 

охорони тваринного світу, які виникають під час користування водними 

об’єктами, регулюються відповідним законодавством України (ч. 3 ст. 2); 

визначено, що для попередження знищення тварин вздовж річок, морів та 

навколо озер, водосховищ і інших водойм встановлюються водоохоронні зони 

(ч. 1 ст. 87); передбачено, що усі води (водні об’єкти) підлягають охороні від 

забруднення, засмічення, вичерпання та інших дій, які можуть спричинити 

зменшення рибних запасів та інших об’єктів водного промислу, погіршення 

умов існування диких тварин та інші несприятливі явища внаслідок зміни 

фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до природного 

очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму вод (ч. 1 

ст. 95); зазначено, що під час розміщення, проектування, будівництва, 

реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів на 

рибогосподарських водних об’єктах здійснюються заходи, що забезпечують 

охорону риб, інших водних тварин та їх відтворення (до основних заходів для 

забезпечення охорони і відтворення рибних запасів, водних тварин належать 

наступні: обладнання рибозахисними пристроями водозабірних та інших 

споруд відповідно до затверджених проектів, будівництво риборозплідників, 

штучних нерестовищ, рибопропускних споруд, підготовка ложа водоймища 

тощо) (ст. 97) та ін.; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w111
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w112
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w111
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w112
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- Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III [27], згідно з 

положеннями якого визначено, що земельні відносини, що виникають при 

використанні тваринного світу, регулюються цим Кодексом та нормативно-

правовими актами про тваринний світ, якщо вони не суперечать цьому Кодексу 

(ч. 2 ст. 3); зазначено, що власники та землекористувачі земельних ділянок 

можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, 

здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на тварин (ст. 104); 

- Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [258] відповідно 

до положень якого тварини визнані особливим об’єктом цивільних прав, на 

яких поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом 

(ч. 1 ст. 180), а стосовно тварин, занесених до Червоної книги України, визнано, 

що вони можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках та 

порядку, встановлених законом (мається на увазі спеціальний Закон України 

«Про Червону книгу України». – Г. Л.); містяться норми про регулювання 

окремих аспектів права власності на тварин (ч. 3 ст. 12) тощо; 

- Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 

1984 р. № 8073-X [38], згідно з положеннями якого певні дії щодо поводження 

із рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, видами диких 

тварин, занесеними до Червоної книги України, а також стосовно середовища їх 

існування – визнані правопорушеннями, визначена юридична (адміністративна) 

відповідальність за їх вчинення, регламентовані суб’єкти, що мають право 

притягати до відповідальності та накладати адміністративні стягнення тощо 

(статті 85, 85-1, 87, 88, 88-1, 90 та ін.); 

- Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III [65], 

відповідно до положень якого певні суспільно-небезпечні дії щодо поводження 

із рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, видами диких 

тварин, занесеними до Червоної книги України, а також стосовно середовища їх 

існування – визнані злочинами, встановлена юридична (кримінальна) 

відповідальність за їх вчинення тощо (статті 248, 249, 252 та ін.). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14
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Правовідносини щодо охорони та використання рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин регламентовані 

низкою екологічних законів України (системоутворюючих та спеціальних), 

серед яких слід розглянути наступні. 

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ [183], який встановлює «засади еколого-правової 

політики в Україні» [83, с. 25], визначає склад законодавства, завдання, основні 

принципи, об’єкти правової охорони, права громадян України та їх гарантії, 

обов’язки громадян; повноваження рад та інших органів управління; базові 

правила щодо спостереження, прогнозування, обліку та інформування; 

стандартизації і нормування; контролю і нагляду; порядку вирішення спорів; 

юридичної відповідальності, основ міжнародних відносин, – у галузі охорони 

навколишнього природного середовища; регламентує питання права власності 

на природні ресурси та правила їх використання (в т. ч. за принципом поділу на 

загальне та спеціальне); а також питання економічного механізму забезпечення 

охорони навколишнього природного середовища; заходів забезпечення 

екологічної безпеки, системи й видів природних територій та об’єктів, що 

підлягають особливій охороні; надзвичайних екологічних ситуацій тощо. 

Відповідно до ст. 2 Закону, відносини у галузі охорони навколишнього 

природного середовища в Україні регулюються не лише («не лише». – Г. Л.) 

цим Законом, а також земельним, водним, лісовим законодавством, 

законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і 

використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним 

законодавством [183]. Тобто законодавство про тваринний світ та інше 

спеціальне законодавство є структурним елементом, складовою законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища. Базові положення цього 

Закону поширюються і на рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин як складових частин та різновиду «природного 

ресурсу», «живої природи», «навколишнього середовища» (поняття, якими 

оперує Закон). 
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Особливість і важливість Закону «Про охорону навколишнього 

природного середовища України» полягає у тому, що «відповідно до базових 

положень, сформульованих у цьому Законі, формується вся система 

екологічного законодавства» [83, с. 25], оскільки даний Закон є 

системоутворюючим (рамковим, базовим тощо) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. Саме таке місце Закону визнається на 

доктринальному рівні, а також проголошується на законодавчому рівні й 

реалізовується в правотворчій діяльності, зокрема, в природоресурсовому 

законодавстві. Як зазначають Н. Р. Малишева та М. І. Єрофеєв, ідея щодо місця 

Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» як основного, 

рамкового Закону, ключовим положенням якого мають відповідати всі акти 

екологічного законодавства, у тому числі його природоресурсний блок, була 

закладена в Закон з моменту його прийняття [83, с. 25]. Ця ідея була 

конкретизована, зокрема, у початковій редакції вже згадуваної ст. 2 Закону та 

звучала так: «Відносини в галузі охорони навколишнього природного 

середовища в Україні регулюються цим Законом, а також розроблюваними 

відповідно до нього земельним, водним, лісовим законодавством, 

законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону та 

використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним 

законодавством». Саме в такій редакції ця стаття діяла більше 20 років, поки 

Законом України від 16 жовтня 2012 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої 

влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому 

рівні» [126] до нього не було внесено зміну такого змісту (п. 5.1): «у статті 2 

слова «розроблюваними відповідно до нього» виключити» [83, с. 25]. 

Тобто, як вказують автори, в попередній редакції цієї статті Закону 

«йшлося про базове положення екологічного права, структурну побудову 

екологічного законодавства та ієрархічність його норм, за межі принципових 

вимог яких не можна виходити», а нова редакція цієї статті Закону «певним 

чином руйнує цю ієрархію, ставлячи всі закони в екологічній сфері на один 
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щабель», що, на думку авторів, є «помилковим і таким, що вимагає 

виправлення» [83, с. 25–26]. 

Якщо виходити з того, що Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» є і повинен бути системоутворюючим, що 

підтримується автором, то законодавство України про тваринний світ та інше 

спеціальне законодавство, повинно не суперечити Закону та реалізовувати його 

базові положення, серед яких, в контексті досліджуваної теми, можна виділити 

наступні: 1) до об’єктів правової охорони навколишнього природного 

середовища, що підлягають державній охороні і регулюванню використання на 

території України віднесено тваринний світ, як залучений в господарський обіг, 

так і невикористовуваний в економіці в даний період (ч. 1 ст. 5); 2) серед 

основних принципів охорони навколишнього природного середовища визнано 

принципи: збереження видової різноманітності і цілісності природних об’єктів; 

безоплатність загального та платність спеціального використання природних 

ресурсів для господарської діяльності; компенсація шкоди, заподіяної 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища; вирішення проблем охорони навколишнього природного 

середовища на основі широкого міждержавного співробітництва тощо 

(пункти «д», «и», «і», «к» ч. 1 ст. 3); 3) до природних ресурсів 

загальнодержавного значення віднесено диких тварин, які перебувають у стані 

природної волі в межах території України, її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони, інших об’єктів тваринного світу, на які 

поширюється дія Закону України «Про тваринний світ» і які перебувають у 

державній власності; об’єкти тваринного світу, що у встановленому 

законодавством порядку набуті в комунальну або приватну власність і визнані 

об’єктами загальнодержавного значення; а також природні ресурси 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони; природні 

ресурси в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення тощо (пункти «б», «ж», «є» ч. 1 ст. 39); 4) до 

інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
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інформації) віднесено відомості про стан тваринного світу; про біологічне 

різноманіття і його компоненти (Законом визначено, що одним із основних 

джерел такої інформації є дані кадастрів природних ресурсів, реєстрів, 

автоматизованих баз даних, архівів, а також довідок, що видаються 

уповноваженими на те органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, окремими посадовими особами) 

(окремі положення ст. 25); 5) до правопорушень у сфері охорони 

навколишнього природного середовища віднесено: невиконання вимог 

стосовно охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, 

а також щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду та 

інших територій, що підлягають особливій охороні; самовільне спеціальне 

використанні природних ресурсів (пункти «з», «к» ч. 2 ст. 6). 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

містить й інші положення, важливі в контексті правового регулювання охорони 

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

видів диких тварин. Наприклад у Законі визначено, що: а) для обліку 

кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, обсягу, 

характеру та режиму їх використання ведуться державні кадастри природних 

ресурсів, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України (ст. 23); 

б) використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами 

та організаціями здійснюється з додержанням низки обов’язкових екологічних 

вимог (пункти «а», «б», «в», «д», «є» ч. 1 ст. 40); в) зазначено, що порушення 

законодавства України про охорону навколишнього природного середовища 

тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України 

дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність (ч. 1 

ст. 68) тощо. 

У Законі міститься також окрема ст. 64, що прямо присвячена 

регулюванню поводження із рідкісними і такими, що перебувають під загрозою 

зникнення, видами тваринного світу. 
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Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 64 Закону «Про охорону навколишнього 

природного середовища України», встановлено, що рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення, види тваринного світу, які постійно або 

тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах території 

України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної 

зони, підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України. 

А згідно з частинами 2, 3, 4 ст. 64 Закону передбачено, що: а) охорона та 

відтворення об’єктів Червоної книги України забезпечуються органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами, які є суб’єктами використання тваринного і рослинного 

світу відповідно до закону; б) об’єкти Червоної книги України можуть бути 

об’єктами права державної, комунальної та приватної форми власності 

відповідно до закону; в) ведення Червоної книги України покладається на 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

2. Галузевий Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р. 

№ 2894-ІІІ, який регулює відносини у галузі охорони, використання і 

відтворення тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної 

волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, 

постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до 

природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони, регулюються Конституцією України, цим Законом, законами 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

мисливське господарство та полювання» та іншими нормативно-правовими 

актами [217]. 

Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 3 Закону, об’єктами тваринного світу, на які 

поширюється його дія, визнано: а) дикі тварини – хордові, у тому числі 

хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні 

(членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
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лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у 

напіввільних умовах чи в неволі; б) частини диких тварин (роги, шкіра тощо); 

в) продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо) (ч. 1 ст. 3 

Закону) [217]. При цьому, у ч. 6 ст. 5 Закону проголошено, що об’єкти 

тваринного світу в Україні знаходяться під охороною держави незалежно від 

права власності на них. Крім об’єктів тваринного світу, за ч. 2 ст. 3 Закону, 

охороні підлягають також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та 

інше житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній 

птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, 

що є середовищем їх існування та шляхами міграції. Водночас, відповідно до 

ч. 2 ст. 1 визначено, що його дія не поширюється на відносини у галузі охорони, 

використання і відтворення сільськогосподарських, свійських тварин, а також 

на діяльність, пов’язану з охороною і використанням залишків викопних 

тварин, правове регулювання яких здійснюється відповідним законодавством 

України. 

Закон «Про тваринний світ» визначає у галузі охорони, використання та 

відтворення тваринного світу: склад законодавства та його завдання, об’єкти, 

які ним регулюється; права та обов’язки громадян; основні вимоги та принципи 

охорони, використання та відтворення; державні органи, що здійснюють 

управління та регулювання; також регламентує питання права власності на 

об’єкти тваринного світу, правила їх охорони та використання (у тому числі за 

принципом поділу на право загального та право спеціального використання); 

питання моніторингу, державного обліку та кадастру тваринного світу; 

контролю та відповідальності за порушення законодавства, основних засад 

міжнародних відносин. 

Правовому регулюванню охорони, використання, відтворення, у тому 

числі шляхом розведення в неволі, рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин (включаючи тих, що занесені до 

Червоної книги України) присвячено окремі положення таких статей Закону як: 

статті 34, 37, 39, 63, а також окремі статті Закону (статті 44, 45). Зокрема 
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Законом передбачено, що: 1) рідкісні та такі, що перебувають під загрозою 

зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають 

особливій охороні і заносяться до Червоної книги України (ч. 1 ст. 44); 

2) порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення рідкісних та 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин визначаються 

законом про Червону книгу України (ч. 2 ст. 44); 3) дозволи на право займатися 

розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до 

Червоної книги України, видає центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища (ч. 2 ст. 45); 4) відповідальність за порушення законодавства в 

галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу несуть особи, 

винні в: невиконанні встановлених законодавством вимог щодо охорони видів 

тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків видів тварин, що 

підлягають особливій охороні; порушенні встановленого законодавством 

порядку надання об’єктів тваринного світу в користування; порушенні правил 

використання об’єктів тваринного світу; незаконному вилученні об’єктів 

тваринного світу з природного середовища тощо (абзаци 2, 3, 4, 15 ч. 2 ст. 63); 

5) 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 встановлюються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони навколишнього природного середовища (ч. 5 ст. 44). 

Забігаючи наперед, хочу зазначити, що ще з часу прийняття Закону 

України «Про тваринний світ» та набрання ним чинності (тобто з 2001 року) в 

Україні так і не були прийняті вказані у ч. 5 ст. 44 Закону, відповідні 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 (встановлення яких повинно бути здійснено 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Цю 
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прогалину автор вважає недоліком, що стримує належну реалізацію Закону, та 

потребує усунення. 

3. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 

охорону водних біоресурсів» від 08 липня 2011 р. № 3677-VI, який визначає 

основні засади діяльності та державного регулювання в галузі рибного 

господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів, 

порядок взаємовідносин між органами державної влади, місцевого 

самоврядування і суб’єктами господарювання, які здійснюють 

рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об’єктах України, внутрішніх 

морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, виключній 

(морській) економічній зоні України та відкритому морі (преамбула) [207]. 

При цьому, види, занесені до Червоної книги України, прямо визнані 

Законом такими, що відносяться до водних біоресурсів (абз. 3 ч. 1 ст. 12), які 

згідно з назвою та змістом Закону підлягають охороні. Зокрема, відповідно до: 

1) абзацу 12 ч. 1 ст. 35 Закону – суб’єкти рибного господарства зобов’язані 

здійснювати охорону водних біоресурсів, додержуватися режиму охорони 

видів, занесених до Червоної книги України, у межах наданих у користування 

промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин); 

2) частини 4 ст. 5 – водні біоресурси, вилучені в порядку спеціального 

використання, є власністю користувачів з моменту, коли вони потрапили до 

знарядь вилову, крім видів, що становлять особливу природоохоронну, наукову 

та естетичну цінність, а також види, занесені до Червоної книги України; 

3) частини 5 ст. 37 Закону – не можуть передаватися у приватну власність водні 

біоресурси з числа видів, що становлять особливу природоохоронну, наукову та 

естетичну цінність, а також види, занесені до Червоної книги України (крім 

випадків, коли вони одержані шляхом розведення, вирощування в неволі або в 

передбаченому законодавством порядку придбані за межами України). 

Особливістю цього Закону є те, що в ньому передбачені положення щодо 

охорони не лише всіх водних біоресурсів з числа тих, що занесені до Червоної 

книги України, а й урегульована та пріоритезована Законом необхідність 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w16
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охорони окремих видів водних біоресурсів. Зокрема, у ч. 1 ст. 18 Закону 

проголошено, що Україна як держава походження анадромних видів риб (тобто 

риб, які постійно живуть у морі, а у річки заходять на нерест [207]) – осетра, 

севрюги, білуги, шипа, азово-чорноморського (дунайського) оселедця, 

вирезуба, атлантичного лосося, дунайського лосося та інших забезпечує їх 

збереження шляхом охорони та регулювання їх промислу (із перерахованих у 

цій статті Закону в фауні Україні та Червоній книзі України знаходяться: 

Осетер російський, Осетер атлантичний, Осетер шип; Севрюга звичайна; Білуга 

звичайна; Вирезуб причорноморський; Лосось дунайський, Головатиця [263, 

с. 310, 312, 313, 314, 315, 319, 338]. – Г. Л.). У ст. 19 цього Закону також 

передбачено, що охорона водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну 

здійснюється з урахуванням необхідності створення сприятливих умов для 

відтворення та збільшення запасів осетрових шляхом обмеження кількості 

знарядь лову, плавзасобів, а також потужності плавзасобів, заборони 

застосування певних видів знарядь лову та припинення їх спеціального 

використання з урахуванням положень міжнародних договорів України (із 

вказаних у цій статті Закону в фауні Україні та Червоній книзі України 

знаходяться 6 (шість) видів родини осетрових: Осетер російський, Осетер 

атлантичний, Осетер шип; Севрюга звичайна; Білуга звичайна; Стерлядь 

прісноводна [263]. – Г. Л.). 

4. Закон України «Про Червону книгу України» від 07 лютого 2002 р. 

№ 3055-ІІІ [220], який є спеціальним правовим актом в Україні, що регулює 

суспільні відносини, пов’язані з веденням Червоної книги України, охороною, 

використанням та відтворенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного світу, занесених до Червоної книги України. 

У Законі встановлено, що ці відносини, регулюються в Україні такими 

Законами як: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про захист 

тварин від жорстокого поводження», цим Законом та іншими нормативно-

правовими актами (ст. 1); а також що завданням даного законодавства є 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17?find=1&text=%EE%F1%E5%F2%F0#w13
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регулювання вказаних суспільних відносин з метою попередження зникнення із 

природи видів тваринного світу, занесених до Червоної книги України та 

забезпечення збереження їх генофонду (ст. 2). 

Можна констатувати, що Закон реалізує положення галузевого Закону 

України «Про тваринний світ», зокрема, тих, в яких зазначено, що рідкісні та 

такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території 

України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної 

книги України (ч. 1 ст. 44); а також тих, де передбачено, що порядок і вимоги 

стосовно охорони, використання і відтворення таких тварин – визначаються 

законом про Червону книгу України (ч. 2 ст. 44). 

Закон відносить рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного світу, які постійно або тимчасово перебувають 

(зростають) у природних чи штучно створених умовах у межах території 

України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної 

зони – до об’єктів Червоної книги України (ч. 1 ст. 4); а також визнає, що ці 

об’єкти належать до природних ресурсів загальнодержавного значення і 

підлягають особливій охороні (ч. 1 ст. 5 Закону). 

Крім вказаного, Законом визначені: поняття та об’єкти Червоної книги 

України, порядок її ведення, включення та виключення з неї видів тваринного 

світу; органи державної влади, що здійснюють управління, регулювання та 

контроль; регламентовано право власності на об’єкти Червоної книги України 

та умови їх використання (урегульовано лише право спеціального 

використання) й вимоги щодо охорони; а також питання юридичної 

відповідальності за порушення законодавства; основи міжнародних відносин 

щодо об’єктів Червоної книги України. 

Вказаний Закон також встановлює ряд обмежень та заборон, зокрема: 

а) щодо прав власників об’єктів Червоної книги України – вони можуть бути 

обмежені в інтересах охорони цих об’єктів, навколишнього природного 

середовища та захисту прав громадян (ч. 2 ст. 5); б)  щодо умов використання – 

спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги 
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України: здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних 

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

створених умовах, а також для відтворення популяцій (ч. 1 ст. 19) та 

забороняється з метою отримання прибутку (ч. 2 ст. 19). А серед 

правопорушень у даній сфері щодо видів тваринного світу, занесених до 

Червоної книги України визнає: незаконне, у тому числі з порушенням вимог 

виданих дозволів, використання об’єктів Червоної книги України або їх 

знищення; порушення умов їх утримання в ботанічних садах, дендрологічних 

та зоологічних парках, інших штучно створених умовах, що призвело до їх 

загибелі, каліцтва (пошкодження); невиконання законних вимог посадових осіб 

органів державної влади, що здійснюють управління, регулювання та контроль; 

погіршення, знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного 

світу, занесених до Червоної книги України тощо (абзаци 2, 3 ч. 1 ст. 20). 

5. Закони України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 

1992 р. № 2456-ХІІ [196] та «Про екологічну мережу України» від 24 червня 

2004 р. № 1864-IV [136], які регулюють суспільні відносини у сфері 

формування, охорони, використання та відтворення:  

- природно-заповідного фонду – який становлять ділянки суші і водного 

простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу 

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, що 

виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду 

тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та 

забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища 

(абз. 2 преамбули Закону України «Про природно-заповідний фонд України); 

- екологічної мережі – єдиної територіальної системи, яка утворюється з 

метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення 

природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного 

та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і 

рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, 
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які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного 

середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України 

підлягають особливій охороні (абз. 2 ч. 1 ст. 3 Закону «Про екологічну мережу 

України»). 

Концептуально екомережа на даному етапі є інтегруючою ідеєю 

збереження навколишнього природного середовища [255]. Основним каркасом 

екомережі має бути існуюча мережа природно-заповідного фонду, однак 

доповнена новими елементами. Зокрема, до неї залучатимуться інші природні 

території, що охороняються, та перспективні для заповідання, які будуть 

з’єднуватися природними екокоридорами, що забезпечить безперервний 

біоенергетичний та генетичний обмін у межах природного середовища. Буферні 

зони будуть сприяти зміцненню мережі та її захисту від зовнішніх негативних 

факторів. Визначатимуться й охоронятимуться центри біорізноманіття, ареали 

раритетності, міграційні шляхи тощо [255]. 

Ці території та об’єкти є середовищем існування рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин (що обумовлює їх 

важливе значення в контексті збереження «червонокнижних» видів) та на 

законодавчому рівні визнаються такими, що підлягають особливій охороні, у 

тому числі з встановленням обмежень щодо їх використання (що своєю чергою 

спричиняє зменшення антропогенного навантаження і на «червонокнижні» 

види та сприяє їх збереженню). 

Говорячи про важливе значення Законів України «Про Червону книгу 

України», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу 

України» можна погодитись із твердженнями В. В. Шеховцова, який зазначає, 

що «ці закони встановлюють обмеження (зокрема, «щодо використання 

об’єктів тваринного світу враховуючи їх видові характеристики або місце 

знаходження» – інша цитата В. В. Шеховцова. – Г. Л.) та заходи 

відповідальності вищі аніж в цілому законодавство про тваринний, 

доповнюючи його та створюючи комплексний правовий режим охорони» [271, 

с. 146]. 
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6. Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21 лютого 

2006 р. № 3447-IV [169], який спрямований на захист від страждань і загибелі 

тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та 

укріплення моральності й гуманності суспільства (преамбула). 

Відповідно до ст. 3 Закону, його дія поширюється на відносини, що 

виникають у зв’язку з утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та 

юридичних осіб (ч. 1), незалежно від форми власності та інших речових прав на 

них (ч. 4). 

При цьому, до поняття «тварин», які підпадають під регулювання Закону, 

віднесено поряд із сільськогосподарськими, домашніми та іншими тваринами, 

також і диких тварин (складовою яких є рідкісні види і такі, що перебувають 

під загрозою зникнення. – Г. Л.) (абз. 2 ч. 1 ст. 1). Також, у ч. 3 ст. 3 Закону 

вказано, що його дія поширюється на такі види діяльності, як: поводження з 

тваринами на території державних природних заповідників та на інших 

особливо охоронюваних природних територіях; використання тварин у 

науково-дослідних і навчальних цілях, у тестуванні тощо. 

Закон передбачає виховання й забезпечення гуманного ставлення до 

тварин; визначає правила утримання тварин, що виключають жорстокість (у 

тому числі тих, що перебувають у стані природної волі, у неволі, при 

транспортуванні, тих, що використовуються в наукових експериментах, 

тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів), правила 

умертвіння тварин, правила регулювання їх чисельності; органи державного 

управління та їх повноваження; органи громадського контролю; регламентує 

питання юридичної відповідальності, а також встановлює заборону на 

пропаганду жорстокого поводження з тваринами, жорстоких методів 

умертвіння тварин та заборону певних ситуацій, способів, знарядь поводження 

з ними. 

Правове регулювання охорони та використання рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин здійснюється також 

Законами та постановами Верховної Ради України про надання згоди на 
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обов’язковість ряду міжнародних договорів екологічного характеру, наприклад, 

Закони України: «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного 

різноманіття» від 29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР [199]; «Про приєднання 

України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних 

середовищ існування в Європі» від 29 жовтня 1996 р. № 436/96-ВР [189]; «Про 

приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких 

тварин» від 19 березня 1999 р. № 535-XIV [190]; «Про приєднання України до 

Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 

перебувають під загрозою зникнення» від 14 травня 1999 р. № 662-XIV [191]; 

«Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів в Європі» від 

14 травня 1999 р. № 663-XIV [192]; «Про ратифікацію Угоди про збереження 

афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів» від 04 липня 2002 р. 

№ 62-IV [206]; «Про приєднання України до Угоди про збереження 

китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії 

Атлантичного океану» від 09 липня 2003 р. № 1067-IV [193]; постанови 

Верховної Ради України: «Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря 

від забруднення» від 04 лютого 1994 р. № 3939-XII [198] та ін. 

Суспільні відносини щодо отримання дозволу на спеціальне використання 

об’єктів Червоної книги України регулюються й загальними (для всіх відносин 

щодо будь-яких документів дозвільного характеру) Законами України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [135] та «Про Перелік 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» [184]. 

Важливу роль у збереженні рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин відіграють національні стратегічні 

документи (стратегії, плани, програми тощо), в яких закладені політичні 

та/або програмні засади їх збереження й сталого використання. При чому, 

важливим є включення таких програмних засад як пріоритетних не лише в 

національні стратегічні документи щодо державної екологічної політики (що 

буде досліджено наразі), а й інтеграція їх в інші види державної політики 

(економічну, соціальну та/або галузеву, секторальну тощо) [76, с. 440]. 
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Необхідність розробки відповідних стратегічних документів передбачена у 

національному законодавстві та у відповідних міжнародних договорах, згода на 

обов’язковість яких надана Україною. Зокрема: 

- у Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», де вказано, що з метою проведення ефективної і цілеспрямованої 

діяльності України по організації і координації заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища, забезпечення екобезпеки, 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів, – на 

перспективу розробляються і приймаються державні цільові програми (ч. 1 

ст. 6) [183]; 

- у Законі України «Про тваринний світ», де передбачено, що охорона 

тваринного світу забезпечується також шляхом розроблення і впровадження 

програм (планів дій) щодо збереження та відтворення видів диких тварин, які 

перебувають під загрозою зникнення (абз. 8 ч. 1 ст. 37) [217]; 

- у Законі України «Про Червону книгу України», де зазначено, що 

Червона книга України є основою для розроблення та реалізації програм 

(планів дій), спрямованих на охорону та відтворення рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу, занесених до неї 

(ч. 2 ст. 3) [220]; 

- у Конвенції про охорону біологічного різноманіття 1992 року [48] (що 

ратифікована Законом України від 29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР [199]), де 

проголошено, що кожна Договірна Сторона відповідно до її конкретних умов і 

можливостей розробляє національні стратегії, плани чи програми збереження і 

сталого використання біологічного різноманіття або адаптує з цією метою 

існуючі стратегії, плани або програми, які відображають, зокрема, викладені в 

цій Конвенції заходи, що відносяться до відповідної Договірної Сторони (п. «а» 

ч. 1 ст. 6). Конвенцією встановлене також зобов’язання Сторони, наскільки це 

можливо і доцільно, сприяти відновленню видів, які є під загрозою шляхом 

розробки і здійснення планів та інших стратегій раціонального використання 

(п. «f» ч. 1 ст. 8) [48]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/257/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_030?nreg=995_030&find=1&text=%F1%F2%F0%E0%F2%E5%E3&x=0&y=0#w14


69 

В Україні базовим стратегічним документом державної екологічної 

політики загального характеру є Основні засади (Стратегія) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року, що були затверджені 

Законом України від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI [100]. У цьому стратегічному 

документі визначена мета та сім стратегічних цілей національної екологічної 

політики. Зокрема, стратегічною ціллю № 5 проголошено «Припинення втрат 

біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі», 

яка має вирішити такі завдання як: удосконалення до 2015 року нормативно-

правової бази щодо системи здійснення контролю за торгівлею видами дикої 

флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення; а також створення до 

2020 року мережі центрів штучного розведення та реакліматизації рідкісних 

видів рослин і тварин та таких, що перебувають під загрозою зникнення. Інші 

завдання сформульовані більш узагальнено й стосуються не лише рідкісних та 

зникаючих видів тварин, як-то: впровадження до 2020 року екосистемного 

підходу в управлінську діяльність та адаптація законодавства України у сфері 

збереження навколишнього природного середовища відповідно до вимог 

директив ЄС; створення до 2020 року системи економічних важелів сприяння 

збереженню біо- та ландшафтного різноманіття та формування екомережі на 

землях усіх форм власності; вжиття до 2015 року адміністративних заходів з 

припинення катастрофічного зменшення запасів водних живих ресурсів 

унаслідок їх надмірної експлуатації та погіршення стану навколишнього 

природного середовища та ін. Стратегією заплановано, що вона буде 

реалізовуватись у два етапи: до 2015 року та протягом 2016–2020 років (п. 5). 

Механізмом впровадження Стратегії названо Національний план дій з 

охорони навколишнього природного середовища, розробка та затвердження 

якого є обов’язком Кабінету Міністрів України (п. 2 Закону, яким затверджена 

Стратегія). Такий Національний план дій був прийнятий згідно з 

розпорядженням Уряду України «Про затвердження Національного плану дій з 

охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки» від 

25 травня 2011 р. № 577-р [144]. Однак, строк його виконання вже закінчився, а 
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новий план, зокрема, на 2016–2020 роки, Урядом прийнятий так і не був (хоча 

його проект був підготовлений Мінприроди України [89]). Така ситуація є 

негативною, оскільки основна екологічна Стратегія нашої держави без 

механізму впровадження не може бути належним чином реалізована. Це триває 

вже близько 4 років поспіль та повинно зазнати змін. Тим більше, що за 

оцінкою виконання Національного плану дій на 2011–2015 роки, 

результативність виконання цілі № 5 «Припинення втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі», хоч загалом і 

визнана задовільною, але лише виходячи з того, що ефективність виконання 

даної цілі перевищує 30 відсотків (але ж знаходиться нижче 60 відсотків) [103]. 

Серед стратегічних документів державної екологічної політики 

спеціального характеру (по відношенню до рідкісних і таких, що знаходяться 

під загрозою зникнення, видів диких тварин) слід назвати Концепцію 

збереження біологічного різноманіття України, що була затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. № 439 [54] (та 

встановлювала концептуальні основи й передбачала наступне прийняття 

Національної програми збереження біологічного різноманіття на 1998–

2015 роки). У тексті Концепції вказано, що правовим підґрунтям для її 

затвердження стали, зокрема, Конвенція про охорону біологічного 

різноманіття [48], Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття [11]. Серед головних елементів мети Концепції 

визнано: а) збереження, покращення стану та відновлення природних і 

порушених екосистем, середовищ існування окремих видів та компонентів 

ландшафтів; б) сприяння переходу до збалансованого використання природних 

ресурсів; в) підвищення рівня інформованості населення з питань 

біорізноманіття, а також активізація участі громадян у діяльності щодо його 

збереження; г) посилення відповідальності за збереження біорізноманіття 

підприємств, організацій та установ, діяльність яких пов’язана з використанням 

природних ресурсів або впливає на стан довкілля. Стратегічно також 

проголошено, що збереження біорізноманіття передбачає не лише охорону 
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окремих особин і їх груп у межах певної території, а й екосистем у цілому 

разом з їх середовищем існування (розділ «Об’єкти Концепції»). 

Збереження ж видів і популяцій тварин, насамперед рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, безпосередньо визнано у Концепції 

одним із основних напрямів діяльності у сфері збереження біорізноманіття. Для 

досягнення цього заплановано: а) розробити та реалізувати програми і заходи 

для збереження окремих видів тварин або їх груп, у тому числі внесених до 

Червоної книги України та міжнародних переліків рідкісних і тих, що 

перебувають під загрозою зникнення; б) створити в зоологічних парках, 

розплідниках центри і лабораторії штучного розведення та реакліматизації 

рідкісних і зникаючих видів тварин; в) організувати постійні спостереження 

(моніторинг) за станом видів і популяцій; г) розробити геоінформаційні 

системи, насамперед щодо видів тварин, внесених до Червоної книги України; 

ґ) провести інвентаризацію генетичного різноманіття тварин; д) підготувати та 

опублікувати довідники, енциклопедії, науково-популярні видання та інші 

матеріали про біорізноманіття України. Вказані мета та основні напрями 

Концепції, є важливими та актуальними й для сьогодення. Однак, на розвиток 

цієї Концепції Національна програма збереження біологічного різноманіття на 

1998–2015 роки так і не була прийнята. 

Майже через два роки після цього вже Верховною Радою України була 

зроблена ще одна спроба прийняти подібну програму, зокрема, 09 квітня 

1999 р. з’явилась постанова «Про проект Закону України про Національну 

програму збереження біологічного різноманіття на 1999–2015 роки» за № 599-

XIV [197]. Але й вона виявилась безрезультатною, оскільки сама Програма, 

знову ж таки, так і не була затверджена. 

Натомість в цьому ж році, а саме 14 грудня 1999 р. Верховна Рада України 

прийняла ще одну постанову «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» за № 1289-XIV (мотивуючи це об’єднання метою створення 
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єдиної нормативно-правової бази і уникнення дублювання рішень щодо 

збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та екологічної рівноваги 

природних систем) [182]. У результаті цього, у 2000 році в Україні був 

прийнятий такий стратегічний документ державної екологічної політики як 

Загальнодержавна програма формування Національної екологічної мережі 

України на 2000–2015 роки [23]. В цій Програмі визнано, що саме негативні 

антропогенні чинники впливу на довкілля призвели до зникнення великої 

кількості біологічних видів та до загрози існування для багатьох з існуючих, що 

в свою чергу, призводить до збільшення кількості видів, які потрапляють до 

Червоної книги України. Основною метою Програми проголошено, зокрема, 

збільшення площі земель країни з природними ландшафтами та формування їх 

територіально єдиної системи для забезпечення можливості природних шляхів 

міграції та поширення видів тварин, яка б забезпечувала не лише збереження 

природних екосистем, а і видів тваринного світу та їх популяцій. 

У Програмі визначено, що національна екомережа має відповідати 

вимогам щодо її функціонування у Всеєвропейській екомережі та виконувати 

провідні функції щодо збереження біорізноманіття. 

До основних завдань Програми віднесено: не лише формування нових, 

відтворення та збереження існуючих середовищ існування; а й збереження 

тваринного світу, у тому числі тих видів, які занесені до Червоної книги 

України чи міжнародних червоних списків (переліків); а також формування 

нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів тварин, 

занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку тварин 

і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, а 

також інших видів тварин, включених до переліків міжнародних конвенцій та 

угод, обов’язкових до виконання Україною. 

Передбачено, що реалізація Програми, розрахованої на період до 

2015 року, триватиме у два етапи – 2000–2005 роки та 2006–2015 роки (що 

свідчить про закінчення строку її виконання). І хоч процес формування 

національної екомережі ще триває, однак логічного продовження цей 
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стратегічний документ не зазнав (ні у вигляді нової програми на новий період, 

ні у будь-якому іншому). На вказану проблему звернула увагу, зокрема, 

Рахункова Палата України, яка за результатами аудиту Чорноморського 

біосферного заповідника у 2016 році, рекомендувала Кабінету Міністрів 

України вжити заходів щодо розроблення та прийняття відповідного 

нормативного акта у зв’язку із закінченням терміну виконання 

Загальнодержавної програми формування нацекомережі України на 2000–

2015 роки і відсутністю цільової екологічної програми розвитку заповідної 

справи [26, с. 98]. Але ситуація й досі залишається без змін. 

У контексті зауваження Рахункової Палати України щодо відсутності 

цільової екологічної програми розвитку заповідної справи, слід зазначити, що 

така програма існувала в Україні (точніше мала строк реалізації) лише до 

2005 року. Це була Програма перспективного розвитку заповідної справи в 

Україні «Заповідники», затверджена постановою Верховної Ради України від 

22 вересня 1994 р. № 177/94-ВР [222] (в цій Програмі подібно до Програми 

щодо національної екомережі було встановлено, що система передбачених нею 

заходів спрямована не лише на збереження унікальних і типових ландшафтів, 

інших природних комплексів, але і біорізноманіття, у тому числі генофонду 

тваринного світу; а найефективнішим засобом охорони, зокрема, видів 

тваринного світу визнавалось розширення та підвищення репрезентативності 

мережі природно-заповідного фонду). Спроби логічно продовжити роботу в 

цьому напряму та створити наступну нову програму виявилась поки що 

безрезультатними. Зокрема, 08 лютого 2006 р. була схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України за № 70-р Концепція Загальнодержавної програми 

розвитку заповідної справи на період до 2020 року [53]. Однак, передбачена 

нею до затвердження Загальнодержавна програма розвитку заповідної справи 

на період до 2020 року так і не була прийнята. 

Непослідовним, з точки зору раніше прийнятих державних стратегічних 

рішень, стало розпорядження Уряду від 22 вересня 2004 р. за № 675-р, за яким в 

Україні була схвалена Концепція Загальнодержавної програми збереження 
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біорізноманіття на 2005–2025 роки [52]. Хочемо звернути увагу, що це 

розпорядження було ухвалене через чотири роки після прийняття 

Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на 

2000–2015 роки (що діяла на той час та яка, згідно з державним баченням, 

повинна об’єднувати в собі положення програми щодо збереження 

біорізноманіття). В Концепції «біорізноманіття» визнано національним 

багатством України, збереження та невиснажливе використання якого визнано 

одним з пріоритетів державної екологічної політики. Констатовано також, що 

необхідно вжити кардинальних заходів через сучасний стан біорізноманіття, 

який викликає глибоке занепокоєння, а також визнано, що біорізноманіття є 

природним капіталом, рівень збереження якого визначатиме вже в 

найближчому майбутньому долю держави. Крім того, в Концепції зазначено, 

що негативними факторами в сучасних умовах є виснаження самовідновних 

можливостей популяцій та екосистем. Згідно з Концепцією: метою майбутньої 

Програми проголошено – подолання тенденції деградації живої компоненти 

довкілля та максимальне відтворення первинного стану природних комплексів, 

а також екологізація сфер суспільної діяльності, яка може негативно впливати 

на компоненти біорізноманіття та довкілля; а до основних завдань майбутньої 

Програми віднесено, зокрема, – мінімізацію негативного впливу на 

біорізноманіття та максимальне зміцнення природної основи біорізноманіття. 

Планувалось реалізовувати Програму у три етапи: перший – протягом 2005–

2010 років; другий – 2010–2015 років; третій – 2016–2025 років. Однак, 

Загальнодержавна програма збереження біорізноманіття так і не була прийнята. 

Наразі її прийняття за вказаною Концепцією, мабуть, вже є недоречним, 

оскільки за передбаченими в ній строком та етапами реалізації, Програма вже 

повинна перебувати на третьому (останньому) етапі виконання. 

З метою реалізації вимог Законів Україні, що регулюють суспільні 

відносини охорони та використання рідкісних і таких, що перебувають під 

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

в нашій державі прийнятий ряд підзаконних нормативно-правових актів (які є 
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похідними від законів (первинних джерел права) та уточнюють їх зміст, а на 

практиці, не тільки повторюють визначені у законі суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки, а й встановлюють порядок їх реалізації [12, с. 114]). 

Серед таких нормативно-правових актів важливе місце посідають акти: 

- Президента України – наприклад, ті, що стосуються створення та 

розширення мережі територій та об’єктів загальнодержавного значення, що є 

важливим для збереження середовищ існування рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, зокрема, Укази 

Президента України: «Про створення національного природного парку 

«Білобережжя Святослава» від 16 грудня 2009 р. № 1056/2009 [211]; «Про 

створення Нижньодністровського національного природного парку» від 

13 листопада 2008 р. № 1033/2008 [212]; «Про створення Чорнобильського 

радіаційно-екологічного біосферного заповідника» від 26 квітня 2016 р. 

№ 174/2016 [213] та багато ін.; 

- Кабінету Міністрів України, наприклад, постанови Кабінету Міністрів 

України: «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або 

пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної 

книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування 

(зростання)» від 07 листопада 2012 р. № 1030 [208], в якій, зокрема, визначені 

розміри компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження 

конкретних видів тваринного світу, занесених до Червоної книги України; «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів» від 17 червня 1996 р. № 1147 [149], відповідно до якої до 

природоохоронних заходів віднесена діяльність щодо збереження видів тварин 

і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх 

перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у 

природних умовах, розведення та розселення (п. 63 Переліку); «Про заходи 

щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її 

приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 

флори, що перебувають під загрозою зникнення» від 13 грудня 2000 р. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w12
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№ 1822 [170] (оскільки до Конвенції CITES занесені види, які є об’єктами 

Червоної книги України); «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні 

виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами 

регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 

що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з 

них продукції» від 25 липня 2007 р. № 953 [160]; «Про затвердження 

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» від 

21 січня 2015 р. № 32 [110] та ін.; 

- інших центральних органів виконавчої влади, головне місце серед яких 

посідає Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди 

України, сучасна назва), серед його актів слід вказати, зокрема, накази 

Мінприроди України: «Про затвердження Порядку державного обліку 

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

рослинного світу, занесених до Червоної книги України» від 09 жовтня 2012 р. 

№ 486 [161]; «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких 

тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах» від 

30 вересня 2010 р. № 429 [162] (в якому зазначено, що він встановлює механізм 

утримання, використання диких тварин, у тому числі занесених до Червоної 

Книги України, у неволі або в напіввільних умовах, п. 2.1); «Про затвердження 

Правил і норм утримання дельфінів в умовах неволі» від 06 грудня 2012 р. 

№ 622 [164]; «Про тимчасову заборону спеціального використання 

китоподібних Чорного та Азовського морів» від 20 вересня 2011 р. № 328 [218]; 

«Про затвердження плану дій щодо збереження чорного лелеки (Ciconia 

nigra L.) в Україні» від 11 березня 2019 р. № 102 [157]; «Про затвердження 

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

рослин, занесених до Червоної книги України» від 01 лютого 1993 р. № 3 [141]; 

«Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги 

України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги 

України (тваринний світ)» від 17 червня 2009 р. № 313 [147]; «Про внесення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-10?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w13
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змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України 

(тваринний світ) від 19 грудня 2017 р. № 481 [128]; «Про затвердження форм 

дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на 

пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є 

об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, та зразка заяви для їх 

отримання» від 29 лютого 2012 р. № 107 [166] та ін. 

Правове регулювання досліджуваних суспільних відносин здійснюється 

актами інших міністерств та відомств, наприклад, наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку 

штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх 

використання» від 07 липня 2012 р. № 414 [163] (цей Порядок регламентує 

проведення робіт із штучного розведення (відтворення), переселення та 

акліматизації водних біоресурсів (включаючи види, які занесені до Червоної 

книги України) у рибогосподарських водних об’єктах загальнодержавного 

значення (крім водних об’єктів, розташованих у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду), у тому числі у водних об’єктах, які 

експлуатуються в режимі спеціального товарного рибного господарства 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 

громадянами України, іноземцями й особами без громадянства, що виконують 

комплекс робіт з відтворення водних біоресурсів та роботу Комісії з контролю 

за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів, п. 1.2 Порядку). 

Серед цих підзаконних актів інших міністерств та відомств можна 

виокремити правила рибальства, які прийняті Державним комітетом рибного 

господарства України (наразі має назву – Державне агентство рибного 

господарства України) з метою реалізації Законів України «Про рибне 

господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про 

Червону книгу України» тощо. В цих правилах, в контексті досліджуваних 

правовідносин, встановлено, зокрема, заборону на вилов риби та інших водних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1270-12?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
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живих ресурсів, занесених до Червоної книги України під час промислового, 

любительського і спортивного рибальства, рибальства в басейні Чорного та 

Азовського морів, а саме у: 

1) Правилах промислового рибальства в рибогосподарських водних 

об’єктах України – передбачено, що забороняється лов водних живих ресурсів, 

занесених до Червоної книги України (пп. 12.1 п. 12) [120]; 

2) Правилах любительського і спортивного рибальства – регламентовано, 

що забороняється лов таких видів водних ссавців, риб і водних безхребетних 

як: дельфінів, тюленів, усіх видів осетрових та їх гібридів, лосося, камбали-

калкан (в Чорному морі), вирезуба, кутума, шемаї (в Чорноморському регіоні), 

річкової міноги, форелі, харіуса, чопа, рибця звичайного, вусача (крім 

нижнього Дніпра), минька, всіх видів крабів, устриць та інших видів, занесених 

до Червоної книги України (п. 4.10); а також, морських ссавців, риби та інших 

водних живих ресурсів, занесених до Червоної книги України (абз. 10 

п. 3.14) [117]; 

3) Тимчасових правилах промислового рибальства в басейні Азовського 

моря – встановлено, що: 1) забороняється: лов усіх видів осетрових і їх 

гібридів, азово-чорноморського прохідного оселедця, лосося, вирезуба, 

горбиля, міног, шемаї, мізиди, гмелини, бранхінектели, крабів і дельфінів, 

добування п’явок і філофори – повсюди (пп. 13.2. п. 13); будь-який вид 

промислу, не передбачений пунктом 11 цих Правил (пп. 13.1. п. 13); зберігання 

об’єктів промислу (у разі рибогосподарського використання водних об’єктів), 

заборонених до вилову, частини їхнього тіла, а також приймання (здача) улову 

об’єктів одного виду під іншою назвою або без назви (пп. 9.2. п. 9) [243]; 

4) Правилах промислового рибальства в басейні Чорного моря – зазначено, 

що забороняється добування занесених у Червону книгу України тварин, крім 

плідників, які відбираються для потреб рибництва (прилов видів які занесені до 

Червоної книги України, випускаються у рибогосподарські водні об'єкти в 

живому вигляді, а заснула риба, інші водні живі ресурси 

оприбутковуються)(пп. 16.2 п. 16) [119]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0326-99/page2?text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0147-99?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0147-99?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w16
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Відповідно до положень Правил промислового рибальства в 

рибогосподарських водних об’єктах України (пп. 6.1.14. п. 6), Тимчасових 

правил промислового рибальства в басейні Азовського моря (пп. 4.12 п. 4) та 

Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря (пп. 6.1.15 п. 6) 

передбачено, що у випадку прилову видів, які занесені до Червоної книги 

України, їх слід випускати (крім плідників, які відбираються для потреб 

рибництва) у рибогосподарські водні об’єкти в живому вигляді. Про факти 

оприбуткування, випуску цих видів, інформує державний орган рибоохорони й 

держуправління екобезпеки в області, в якій знаходиться рибогосподарський 

водний об’єкт та робиться відповідний запис у промисловому журналі. А у 

Правилах промислового рибальства в басейні Чорного моря (пп. 6.1.15 п. 6) та 

Правилах промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах 

України (пп. 6.1.14. п. 6) також встановлено, що до журналу обліку вилучених 

водних живих ресурсів записується також і заснула риба, інші водні живі 

ресурси (а також оприбутковується шляхом складання акта). Однак, у Правилах 

любительського і спортивного рибальства не закріплено обов’язку для 

користувачів водних живих ресурсів випускати у рибогосподарські водні 

об’єкти види, занесені до Червоної книги України, які випадково виловлені, що 

вважаємо недоліком (прогалиною), який повинен бути усунутий шляхом 

відповідних законодавчих змін. 

Слід також вказати, що за деякими правилами рибальства, факт 

потрапляння в прилові певної кількості (визначеної у цих правилах) видів 

водних живих ресурсів, занесених до Червоної книги України, може бути 

підставою навіть для зміни району робіт судна, а також для тимчасового 

закриття для промислу району лову. Про це, зокрема, вказано у Тимчасових 

правилах промислового рибальства в басейні Азовського моря. 

Водночас, для прикладу, в Правилах промислового рибальства в басейні 

Чорного моря ще залишились положення, які урегульовують промисловий 

вилов червонокнижних осетрових видів риб природних популяцій. На жаль, ці 

положення не були виключені після занесення у 2009 році всіх осетрових до 
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Червоної книги України (тваринний світ). Так, відповідно до п. 12.5. Правил 

промислового рибальства в басейні Чорного моря, визначено, що «у період 

масового нересту забороняється лов осетра і севрюги в р. Дунай – з 16 березня 

по 15 квітня» (в той час, коли він взагалі є забороненим); а згідно з п. 14.7.12 – 

«дозволяється спеціалізований промисел у зазначених нижче районах за 

винятком їхніх заборонених ділянок: сітками осетра й севрюги в р. Дунай – з 

01 січня по 15 березня і з 16 квітня по 31 грудня» (і це за наявності заборони на 

промисловий лов «червонокнижних» видів) тощо (абз. 2 п. 11.1.6; абз. 2 п. 5; 

пункти 17.2.1, 17.2.2 та ін.). А відповідно до Тимчасових правил промислового 

рибальства в басейні Азовського моря урегульований, зокрема, промисловий 

лов щодо бичка, а саме: без заборон та виключень щодо лову бичка каспіосома 

каспійського, бичка-пуголовочка Браунера, бичка-пуголовки зірчастого, бичка 

паганеля, бичка Букчича (бичка рисі), які занесені до Червоної книги України і, 

відповідно, заборонені до даного вилову). Вказані положення є такими, що 

суперечать ст. 19 Закону України «Про Червону книгу України». Відповідно, 

можна зробити висновок про необхідність перегляду положень вищевказаних 

правил рибальства на предмет їх відповідності чинному законодавству України, 

з метою застосування відповідних правотворчих заходів для усунення колізій, 

прогалин та невідповідностей (зокрема, в частині регулювання поводження з 

рідкісними і такими, що перебувають під загрозою видами водних живих 

ресурсів, які занесені до Червоної книги України). 

Слід зазначити, що питання зміни вказаних та інших норм Правил 

промислового рибальства в басейні Чорного моря, а також певних норм Правил 

любительського і спортивного рибальства були предметом судового розгляду у 

Окружному адміністративному суді м. Києва у 2012 році за позовом 

Благодійної організації «Благодійний фонд Дніпровського району м. Києва 

«Київський еколого-культурний центр» та Громадської еколого-правової 

організації «ЕкоПраво-Київ» (автор була представником в суді від обох 

позивачів) до Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Державного агентства рибного господарства України. В результаті у даному 
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спорі між сторонами була укладена мирова угода, затверджена ухвалою цього 

суду 20 грудня 2012 р. (справа № 2а-7415/12/2670) [254]. Відповідно до умов 

цієї мирової угоди відповідачі, зокрема, прийняли на себе зобов’язання в межах 

компетенції врегулювати спірні питання по більшості претензій щодо розробки 

та затвердження нормативно-правових актів, скасування, прийняття або 

внесення змін, що випливає з позовних вимог. І хоча відповідачами в 

наступному була здійснена робота по підготовці та погодженню проектів 

відповідних нормативно-правових актів, відповідні рішення для зміни ситуації 

й досі не прийняті. 

В продовження слід зазначити, що серед актів законодавства, що 

регулюють суспільні відносини, які досліджуються, значення мають також акти 

органів місцевого самоврядування, серед яких, можна вказати на рішення 

обласних та інших місцевих рад щодо затвердження переліків видів тварин, які 

підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя. Це, зокрема, рішення Вінницької обласної 

ради «Про загальний перелік рідкісних та зникаючих видів судинних рослин і 

тварин Вінницької області, які потребують охорони» від 25 жовтня 2010 р. 

№ 1139 [137]; рішення Волинської обласної ради «Про затвердження «Списку 

регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин, грибів і тварин, які потребують 

охорони у Волинській області» від 26 травня 2009 р. № 29/30 [139]; рішення 

Дніпропетровської обласної ради «Про затвердження Червоних списків тварин 

та рослин Дніпропетровської області» від 27 грудня 2011 р. № 219-10/IV [167] 

та ін. 

До особливих актів, що регулюють суспільні відносин, які досліджуються, 

можна віднести постанови Президії Національної академії наук України, 

зокрема, «Про Національну комісію з питань Червоної книги України» від 

26 червня 2013 р. № 97 [181]; «Про внесення змін до постанови Президії 

Національної академії наук України від 26.06.2013 р. № 97» від 15 березня 

2017 р. № 73 [130], якими, серед іншого, визначений персональний склад, а 

також затверджено Положення про Національну комісію з питань Червоної 
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книги України, де визначені повноваження Нацкомісії, порядок її діяльності та 

прийняття рішень (наприклад, рішень (в межах своєї компетенції) у питаннях 

щодо: а) включення до Червоної книги України або виключення з неї видів 

тваринного і рослинного світу; б) спеціального використання (добування, 

збирання, переміщення, переселення тощо) об’єктів Червоної книги України; 

в) визначення критеріїв включення до Червоної книги України рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного 

світу та ін.). 

 

 

1.3 Міжнародно-правове регулювання охорони та використання 

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

тварин 

 

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України», 

для забезпечення вирішення транскордонних та інших проблем охорони і 

відтворення об’єктів Червоної книги України здійснюється міжнародне 

співробітництво в цій сфері шляхом укладання і виконання відповідних 

двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, організації 

біосферних заповідників, створення на територіях, суміжних з іншими 

державами, міждержавних заповідників, національних парків, заказників та 

інших територій і об’єктів природно-заповідного фонду, проведення спільних 

наукових досліджень, обміну їх результатами. 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони, 

використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і рослинного світу (ч. 2 ст. 21 Закону України 

«Про Червону книгу України») [220], а також здійснює заходи щодо розвитку 

та зміцнення міжнародного співробітництва у галузі охорони навколишнього 

природного середовища з іншими державами, а також в рамках 

природоохоронної діяльності ООН та організацій, що входять в її систему, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14?find=1&text=%EC%B3%E6%ED%E0%F0#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14?find=1&text=%EC%B3%E6%ED%E0%F0#w13
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інших урядових і неурядових міжнародних організацій (ч. 3 ст. 71 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища») [183]. 

Необхідність міжнародно-правового співробітництва в екологічній сфері 

обумовлена тим, що охорона навколишнього природного середовища в цілому 

та окремих її складових належить до «глобальних проблем виживання людської 

цивілізації [56, с. 5]. «Природними передумовами міжнародно-правового 

регулювання» у цій сфері є «обмеженість ресурсів та просторових меж 

біосфери» [59, с. 5]. А зникнення окремих представників фауни позначиться на 

нашій планеті в найрізноманітніших аспектах – відбудуться незворотні зміни в 

складі таких ресурсів, як прісна вода і деревина, порушиться баланс у складі 

світу мікроорганізмів, що відповідають за процеси біологічного розпаду [269, 

с. 114]. До того ж, сфера охорони навколишнього природного середовища як 

жодна інша не має жорстких прив’язок до державних кордонів. Екологічні 

проблеми значною мірою мають транскордонний характер, а тому вимагають 

широкого міжнародного співробітництва [83, с. 394–395]. 

Дуже важливо у зв’язку з цим забезпечити, щоб така співпраця давала 

максимальний ефект для екологічного стану планети в цілому та її окремих 

регіонів, забезпечувала можливість найповнішої реалізації міжнародної 

концепції сталого розвитку [83, с. 395]. 

Ратифіковані Україною міжнародно-правові акти (конвенції, договори, 

угоди, протоколи входять до системи екологічного права та є джерелами 

екологічного права України [57, с. 100]. 

Як справедливо зазначає Н. Шпарик, міжнародно-правовий акт як джерело 

екологічного права – це окремий документ (конвенція, договір, декларація, 

угода, пакт, протокол, статут, спільна заява, хартія, меморандум, регламент, акт 

тощо), який містить правила, безумовно визнані державами, що є результатом 

взаємного волевиявлення і активної діяльності суб’єктів міжнародного права 

(держав та міжнародних організацій), спрямований на міжнародне 

врегулювання суспільних відносин у сфері охорони довкілля [272, с. 317]. 
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Правове регулювання основ реалізації міжнародно-правових норм в нашій 

державі здійснюється Конституцією України, Законами України «Про 

міжнародні договори України» [177], «Про правонаступництво України» [187], 

Декларацією про державний суверенітет України [17]. 

Зокрема, в Декларації про державний суверенітет зазначено, що 

Українська РСР є суб’єктом міжнародного права та виступає рівноправним 

учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального 

миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах (абзаци 1, 2 

розділу Х «Міжнародні відносини»). У свою чергу, в Законі України «Про 

правонаступництво», проголошено, що Україна підтверджує свої зобов'язання 

за міжнародними договорами, укладеними Українською РСР до проголошення 

незалежності України (ст. 6) та визнає себе правонаступником прав і обов'язків 

за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції 

України та інтересам республіки (ст. 7).  

Окремої уваги заслуговують положення чинного законодавства, в яких 

визнано пріоритет норм міжнародного права над національними. Про це 

зазначено в: 1) в ч. 1 ст. 9 Конституції України, де сказано, що «чинні 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України»; 2) в ст. 19 Закону 

України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-IV, 

в якій зафіксовано, що: чинні міжнародні договори України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для 

норм національного законодавства (ч. 1); а якщо міжнародним договором 

України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші 

правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 

застосовуються правила міжнародного договору (ч. 2) [177]. Подібна норма 

закріплена і в Законі України ч. 2 ст. 71 «Про охорону навколишнього 

природного середовища», в якій передбачено, що «якщо міжнародним 
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договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про 

охорону навколишнього природного середовища, то застосовуються правила 

міжнародного договору» [183]. Одночасно, слід зазначити, що ці положення 

входять в суперечність з нормами Конституції України, в яких проголошено 

моністичну теорію примату національного права, а саме конституційного акту, 

над правом міжнародним [85, с. 323]. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 9 

Основного закону нашої держави, укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних 

змін до неї. І це в той час, коли частиною 1 її статті 9 Конституція України 

визнана такою, що має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на її основі та повинні їй відповідати. На думку 

М. О. Медведєвої, з якою можна погодитись, «ці суперечливі питання 

потребують подальшого узгодження та доопрацювання» [85, с. 323]. 

В Законі України «Про міжнародні договори України» визначено, що 

чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню 

Україною відповідно до норм міжнародного права (ч. 1. ст. 15). 

В доктрині екологічного права зазначені міжнародні договори за 

предметом правового регулювання умовно поділяють на: 

1) угоди комплексного характеру, що спрямовані на охорону 

навколишнього природного середовища в цілому та забезпечення екологічної 

безпеки; 

2) угоди, які безпосередньо визначають зобов’язання держав щодо 

охорони, використання та відтворення тваринного світу [242, с. 285]. В свою 

чергу ці акти можемо запропонувати поділити на: а) угоди, які стосуються 

тваринного світу в цілому; б) угоди, які спрямовані на охорону конкретного 

виду (видів)). А виходячи із комплексного підходу охорони тваринного світу, 

серед угод щодо охорони тваринного світу, також виокремлюють угоди, що 

спрямовані на охорону природних середовищ їх існування [242, с. 285]. 
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Як зазначено в підручнику «Міжнародне право» за редакцією 

Ю. М. Колосова та В. І. Кузнєцова, в загальнопланетарній екологічній 

обстановці, що складалася, головним засобом міжнародно-правового 

регулювання захисту навколишнього середовища є багатосторонні договори, 

що забезпечують максимально широку участь держав [86, с. 585]. 

Серед основних багатосторонніх міжнародно-правових договорів, 

відповідно до яких у України виникають зобов’язання щодо охорони 

тваринного світу в цілому та, зокрема, у сфері охорони та використання 

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

можна назвати наступні: 1) Конвенцію про охорону біологічного різноманіття; 

2) Конвенцію про збереження мігруючих видів диких тварин; 3) Угоду про 

збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів; 4) Угоду про 

збереження кажанів в Європі; 5) Угоду про збереження китоподібних Чорного 

моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану; 

6) Конвенцію про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі; 7) Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток 

Карпат; 8) Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 

які перебувають під загрозою зникнення; 9) Конвенцію про водно-болотні 

угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище 

існування водоплавних птахів; 10) Конвенцію про захист Чорного моря від 

забруднення. 

1. Конвенція про охорону біологічного різноманіття (прийнята в м. Ріо-де-

Жанейро, Бразилія, 05 червня 1992 р.), скорочена назва – CBD [48]. Конвенція 

була підписана Україною 11 червня 1992 р., ратифікована Законом України від 

29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР [199] та набула чинності для України – 

07 лютого 1995 р. Невід’ємною частиною даної Конвенції є ряд протоколів, що 

стосуються біобезпеки. В Конвенції підкреслюється, що суттєве зменшення 

біорізноманіття внаслідок деяких видів людської діяльності викликає 

занепокоєння, що визначає необхідність передбачити, запобігти і усунути 

причини такого значного зменшення або втрати біорізноманіття в їх основі. 
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Також наголошено, що збереження біорізноманіття є спільною справою для 

всього людства, а держави, що мають суверенні права на розробку своїх 

власних біоресурсів, несуть відповідальність як за збереження свого 

біорізноманіття і стале використання своїх біоресурсів, так і за забезпечення 

того, щоб діяльність в рамках їх юрисдикції або під контролем не завдавала 

шкоди навколишньому середовищу інших країн або районів за межами дії 

національної юрисдикції. 

До прийняття цієї Конвенції центр ваги у вирішенні проблем збереженні 

біоти в основному зосереджувався на рівні конкретних держав. Розробка 

Конвенції знаменувала крок до глобалізації у вирішенні відповідних проблем, 

переміщення акцентів на загальнолюдський рівень («збереження 

біорізноманіття є спільною справою для всього людства») [121, с. 5]. 

Відповідно до ст. 37 CBD, не допускаються ніякі застереження щодо виконання 

її положень. 

Згідно зі ст. 1 Конвенції її цілями, крім іншого, є збереження біологічного 

різноманіття та стале використання його компонентів. У ст. 2 Конвенції 

«біологічне різноманіття» визначено як різноманітність живих організмів з усіх 

джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і 

екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе 

різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем. 

Конвенція про біорізноманіття стала відображенням нового світового 

мислення, нових підходів до діалогу між розвинутими країнами та країнами, що 

розвиваються, перед обличчям екологічних проблем нечуваних раніше 

масштабів, з якими стикнулося людство наприкінці другого тисячоліття [121, 

с. 3]. 

Цей міжнародний Договір закріпив глобальний комплексний підхід до 

охорони біорізноманіття, оскільки передбачив не лише безпосередню охорону 

компонентів біорізноманіття, а й необхідність збереження середовищ їх 

існування. 
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Серед положень Конвенції є норми, в яких вказано, що кожна Договірна 

Сторона, наскільки це можливо і доцільно: а) вживає заходів щодо реабілітації і 

відновлення деградованих екосистем і сприяє відновленню видів, які є під 

загрозою, зокрема, шляхом розробки і здійснення планів та інших стратегій 

раціонального використання (п. «f» ч. 1 ст. 8); б) розробляє і здійснює необхідні 

законодавчі нормативи і/або інші регулюючі положення щодо охорони видів і 

популяцій, які знаходяться під загрозою (п. «k» ч. 1 ст. 8); а також в) вживає 

заходів для відновлення і реабілітації видів, які перебувають під загрозою, і для 

їх реінтродукції у місцях їх природного мешкання при наявності відповідних 

умов (п. «с» ч. 1 ст. 9). 

Слід окремо зазначити, що у жовтні 2010 року на Десятій Нараді Сторін 

Конвенції, було погоджено Стратегічний план з біорізноманіття на 2011–

2020 роки та цільові завдання Айті щодо біорізноманіття (рішення Х/2) [238], 

відповідно до яких передбачено, що кожна Сторона: а) до 2015 року повинна 

розробити, прийняти як інструмент політики та розпочати впроваджувати 

ефективні, спільні та оновлені стратегії та плани дій з біорізноманіття (цільове 

завдання 17); б) до 2020 року має попередити зникнення відомих видів, яким 

загрожує знищення, а також поліпшити та підтримати їх природоохоронний 

статус, особливо тих, чисельність яких зменшується (цільове завдання 12). 

В рішенні Х/2 Сторін Конвенції також звернуто увагу на важливість за 

необхідності: а) оновити й переглянути свої національні стратегії та плани дій з 

урахуванням, зокрема, Стратегічного плану та цілей Айті; б) здійснити 

інтеграції своїх національних цілей у свої національні стратегії та плани дій, 

прийняті в якості інструменту політики; в) використовувати переглянуті й 

оновлені національні стратегії та плани дій як ефективні інструменти, що 

дозволяють Уряду та приватному сектору на всіх рівнях, включати питання 

збереження біорізноманіття у національні політики та стратегії розвитку і 

скорочення бідності, національні бюджети (за необхідності), сектори економіки 

та процеси просторового планування; г) підтримувати оновлення національних 

стратегій та планів дій як ефективних інструментів для сприяння реалізації 
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Стратегічного плану тощо. Окремо визначено, що національні стратегії і плани 

дій щодо біорізноманіття є ключовими інструментами для адаптації цього 

Стратегічного плану до національних умов, у тому числі за допомогою 

національних цільових задач, та для інтеграції біорізноманіття в усі сектори 

держави і суспільства. 

На важливості національних стратегічних документів у справі збереження 

біорізноманіття в цілому, у тому числі рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин, наголошено і в тексті самої Конвенції. 

Зокрема, про це сказано як у її п. «f» ч. 1 ст. 8 (держави вживають заходів 

стосовно розробки і здійснення планів та інших стратегій раціонального 

використання видів, які є під загрозою), так і у ст. 6 Конвенції, в якій 

передбачено, що кожна Договірна Сторона відповідно до її конкретних умов і 

можливостей: a) розробляє національні стратегії, плани чи програми 

збереження і сталого використання біологічного різноманіття або адаптує з 

цією метою існуючі стратегії, плани або програми…, а також b) передбачає, 

наскільки це можливо і доцільно, заходи щодо збереження і сталого 

використання біологічного різноманіття у відповідних секторальних або 

міжсекторальних планах, програмах і політиці. 

З метою імплементації вказаних положень Конвенції в Україні були 

здійснені неодноразові спроби прийняти національний стратегічний документ 

щодо охорони біорізноманіття, однак вони так і не закінчилися ухваленням 

відповідно програми чи стратегії (про що детальніше розглянуто у 

підрозділі 1.1 цього дисертаційного дослідження), зокрема: 

- 12 травня 1997 р. постановою Кабінету Міністрів України № 439 була 

затверджена Концепція збереження біологічного різноманіття України [54], 

відповідно до якої передбачалося прийняття Національної програми 

збереження біологічного різноманіття на 1998-2015 роки, що так і не відбулося; 

- 09 квітня 1999 р. була прийнята постанова Верховної Ради України 

№ 599-XIV «Про проект закону України про Національну програму збереження 
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біологічного різноманіття на 1999–2015 роки» [197], однак сама Програма 

затверджена не була; 

- 14 грудня 1999 р. була прийнята постанова Верховної Ради України 

№ 1289-XIV «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» (таке об’єднання було обґрунтовано метою створення єдиної 

нормативно-правової бази і уникнення дублювання рішень щодо збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття) [182], наслідком якої стало 

прийняття Загальнодержавної програми формування Національної екологічної 

мережі України на 2000–2015 роки, затвердженої Законом України від 

21 вересня 2000 р. № 1989-III [23], строк реалізації якої вже закінчився; 

- 22 вересня 2004 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 675-р 

була схвалена чергова Концепція Загальнодержавної програми збереження 

біорізноманіття, зокрема, вже на 2005–2025 роки [215], наслідком чого мало 

стати затвердження відповідно Програми, що й досі не здійснено. Хоча 

Концепція, серед іншого, передбачала в результаті виконання Програми 

відтворення деградованих екосистем та сприяння збереженню видів тварин, які 

перебувають під загрозою зникнення. 

Слід також звернути увагу на Основні засади (Стратегію) державної 

екологічної політики на період до 2020 року, затверджені Законом України від 

21 грудня 2010 р. № 2818-VI, що є загальним стратегічним документом у 

досліджуваній сфері. Цей політико-правовий акт містить положення про 

основні завдання екологічної політики нашої держави в рамках 7 цілей, серед 

яких ціллю № 5 проголошено «Припинення втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі», що, як вказано у 

П’ятому національному звіті України щодо CBD [42, с. 14], відповідає за 

окремими напрямами цієї національної цілі й цільовому завданню 12 Айті щодо 

біорізноманіття. Зокрема, у національній екологічній стратегії в рамках цілі 5 

проголошені такі завдання, що відповідають Цільовим завданням 12 Айті щодо 
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біорізноманіття: а) удосконалення до 2015 року нормативно-правової бази 

щодо системи здійснення контролю за торгівлею видами дикої флори і фауни, 

що перебувають під загрозою зникнення; б) створення до 2020 року мережі 

центрів штучного розведення та реакліматизації рідкісних видів рослин і 

тварин та таких, що перебувають під загрозою зникнення. Стратегія державної 

екологічної політики також містить низку заходів для реалізації цілі 5 

«Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування 

екологічної мережі» зі строком виконання, зокрема, до 2020 року. Але наразі 

можемо констатувати проблему із виконанням цієї Стратегії, оскільки відсутній 

такий механізм її реалізації, як Національний план дій з охорони 

навколишнього природного середовища (останній був прийнятий на період 

2011–2015 років). 

В результаті, розглядаючи практику прийняття та реалізації в Україні лише 

вищевказаних стратегічних документів, можна зробити висновок, що в нашій 

державі й досі залишаються невиконаними вимоги Конвенції (CBD) щодо 

визначення, оновлення, виконання національних стратегічних засад у сфері 

охорони біорізноманіття, у тому числі щодо рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів диких тварин. Ця обставина, своєю чергою, 

вказує на незадовільний стан імплементації цього міжнародного договору та на 

необхідність продовження якнайшвидше правотворчої роботи, як мінімум, у 

напрямку прийняття відповідного політико-правого акту (стратегії, програми, 

плану тощо) з охорони біорізноманіття. 

2. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (підписана у 

м. Бонн, Німеччина, 23 червня 1979 р.), скорочена назва «CMS» або Боннська 

конвенція [46]. Наша держава приєдналась до цього міжнародного договору 

згідно з Законом України від 19 березня 1999 р. № 535-XIV [190], CMS набрала 

чинності для України – 01 листопада 1999 р. 

В рамках Боннської конвенції її Сторони, зокрема, Україна, визнають 

важливість збереження мігруючих видів, приділяючи особливу увагу 

мігруючим видам, статус збереження яких є несприятливим, та повинні 
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вживати індивідуальних або у співробітництві заходів, необхідних для 

збереження таких видів та середовищ їхнього існування. 

Конвенція СМS визначає «мігруючий вид» як всю популяцію або 

географічно ізольовану частину популяції будь-якого виду диких тварин або 

будь-якого таксону цих тварин нижчого рангу, значна частина якої циклічно і 

передбачливо пересікає один або більше кордонів національної юрисдикції 

(ст. І) [46]. У Конвенції закріплено різні статуси, що може мати мігруючий вид, 

а саме «сприятливий», «несприятливий», «такий, що знаходиться під загрозою 

зникнення». Зокрема, визначено, що: а) статус «що знаходиться під загрозою 

зникнення» застосовується до певного мігруючого виду, якщо цей вид 

знаходиться під загрозою зникнення в межах всього його ареалу або на значній 

його частині; б) «статус збереження» вважається «несприятливим», якщо не 

задовольняється яка-небудь з наступних умов: 1) дані щодо динаміки 

чисельності мігруючого виду свідчать про те, що цей вид протягом тривалого 

терміну залишається життєздатною частиною тих екосистем, до яких він 

відноситься; 2) на сучасному етапі не скорочується ареал мігруючого виду і 

протягом тривалого часу скорочення його ареалу малоймовірне; 3) на 

сучасному етапі є та в передбачуваному майбутньому буде достатньо 

середовищ існування для збереження популяції цього мігруючого виду 

протягом тривалого періоду; 4) поширення і чисельність цього мігруючого виду 

наближаються до таких рівнів, що склались історично, і в тій же мірі, в якій 

існують потенційно прийнятні екосистеми і в якій це відповідає невичерпному 

використанню дикої фауни. 

Конвенція містить два Додатки: до Додатку І включений перелік 

мігруючих видів, які знаходяться під загрозою зникнення; до Додатку ІІ – 

мігруючі види, статус яких є несприятливим. При чому, Конвенція встановлює, 

що один і той же мігруючий вид може бути включений до Додатка I і до 

Додатка II.  

Залежно від статусу мігруючих видів, у Конвенції, закріплені вимоги до 

Сторін щодо їх збереження, зокрема: 
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- для видів з Додатку І – зобов’язання встановити заборони на їх 

добування, крім випадків, коли: a) добування проводиться в наукових цілях; 

б) добування здійснюється з метою сприяння відтворенню або виживанню 

виду, який знаходиться під загрозою зникнення; г) добування здійснюється з 

метою задоволення потреб традиційних користувачів такого виду; або ґ) цього 

потребують надзвичайні обставини; і лише за умови, що такі винятки точні за 

своїм змістом, обмежені територіально і в часі, а також якщо таке добування не 

матиме негативних наслідків для цього виду; 

- для видів з Додатку ІІ – зобов’язання докладати зусиль для міжнародного 

співробітництва та укладання міжнародних угод. 

Особливі вимоги висуває Конвенція до держав ареалу видів, включених до 

Додатків І та II. При укладенні угод між державами ареалу Конвенція орієнтує 

на те, щоб предмет угоди охоплював більш ніж один мігруючий вид (п. 3 ст. 5). 

Кожна така угода має: визначити мігруючі види, які є предметом угоди; містити 

опис ареалу і шляхів міграції цих видів; передбачити призначення кожною зі 

сторін угоди національних органів, відповідальних за виконання угоди; 

запровадити у разі необхідності механізм співробітництва з метою досягнення 

цілей угоди [274, с. 228] та інше. 

В рамках Боннської конвенції було прийнято шість міжнародних угод, до 

трьох з яких приєдналась України, а саме: 1) Угоди про збереження афро-

євразійських мігруючих водно-болотних птахів; 2) Угоди про збереження 

кажанів в Європі; 3) Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, 

Середземного моря і прилеглої акваторії Атлантичного океану. 

Україна бере участь у заходах, в рамках юридично необов’язкових 

меморандумів про взаєморозуміння, укладених під егідою Боннської конвенції і 

підписаних Україною, а саме: а) Меморандумі взаєморозуміння щодо заходів 

збереження тонкодзьобого кроншнепа Numenius tenuirostris [263, с. 454]; 

б) Меморандумі взаєморозуміння щодо збереження та менеджменту 

середньоєвропейської популяції дрохви Otis tarda [263, с. 444] та ін. З метою 

виконання цієї Конвенції, а також інших міжнародних договорів, що з нею 
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пов’язані, в Україні прийняті, наприклад, накази Міністерства екології та 

природних ресурсів України: Про тимчасову заборону спеціального 

використання китоподібних Чорного та Азовського морів (2011 р.); Про 

затвердження Правил і норм утримання дельфінів в умовах неволі 

(2012 р.) [164] та ін. 

Слід зазначити, що Основні засади (Стратегія) державної екологічної 

політики до 2020 року не містить положень, які б безпосередньо визнавали 

серед стратегічних пріоритетів необхідність збереження саме мігруючих видів, 

що вважаємо недоліком. Однак, в новій Стратегії державної екологічної 

політики до 2030 року ця проблема набула вирішення, а саме: на розвиток цілі 2 

«Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України» 

перед Україною поставлене завдання щодо збереження та відновлення 

чисельності саме мігруючих видів тварин, середовищ їх існування, у тому числі 

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

світу. А серед очікуваних результатів реалізації цього завдання заплановано, 

зокрема, здійснити розвиток міжміської транспортної інфраструктури з 

урахуванням максимальної адаптації до потреб міграції та вільного 

пересування тварин та перевести більшість транспорту на екологічно 

безпечніші джерела пального; а також створити правову базу для забезпечення 

розвитку транспортної та телекомунікаційної інфраструктури, будівництва 

об’єктів відновлюваної енергетики з урахуванням потреб міграції та вільного 

пересування тварин. 

3. Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних 

птахів (здійснена в м. Гаазі, Нідерланди, 16 червня 1995 р.), скорочена назва – 

Угода AEWA. Була ратифікована Законом України від 04 липня 2002 р. № 62-

IV [206], а набрала чинності для України – 01 січня 2003 р. Основною метою 

Угоди AEWA є вжиття скоординованих заходів для підтримки сприятливого 

статусу збереження мігруючих видів водно-болотних птахів або для 

відновлення цього статусу. В ст. ІІІ Угоди AEWA визначені основні заходи 

збереження птахів, які зобов’язались виконувати учасники Угоди. Це, зокрема: 
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а) встановлювати таку ж сувору охорону мігруючих водно-болотних птахів, що 

перебувають під загрозою зникнення, на території Угоди, як передбачено в 

пунктах 4 та 5 ст. III Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин; 

б) визначати середовища існування мігруючих водно-болотних птахів, які 

знаходяться в межах їх територій, та сприяти охороні, управлінню, реабілітації 

та відновленню цих середовищ у взаємодії з органами, які зайняті збереженням 

середовищ існування; с) співпрацювати в екстремальних ситуаціях, які 

потребують міжнародних погоджених дій, та у визначенні найбільш уразливих 

в таких ситуаціях видів мігруючих водно-болотних птахів, а також 

співробітничати при реалізації відповідних термінових дій для підвищення 

ефективності збереження цих видів в таких ситуаціях та при підготовці 

інструкцій для сприяння окремим членам Угоди у подоланні таких ситуацій 

тощо) [249]. 

До складу Угоди входить чотири додатки: Додаток I – «Визначення 

території Угоди»; Додаток Ia – «Карта території Угоди»; Додаток II – «Перелік 

видів водно-болотних птахів, яких стосується ця Угода»; Додаток III – «План 

дій». 

Своєю чергою, зокрема, План дій (Додаток III), містить перелік заходів, які 

мають бути здійснені Сторонами стосовно пріоритетних видів і напрямків 

роботи згідно з загальними заходами збереження, що розглянуті в ст. III Угоди. 

Так, відповідно до п. 4.1.4. цього Плану дій (Додаток ІІІ) до Угоди, 

Сторони намагаються припинити до 2000 року використання свинцевого шроту 

при полюванні на водно-болотних птахів (початкова редакція). У 2008 році, під 

час четвертої сесії Наради Сторін Угоди AEWA (МОР4, м. Антананаріву 

(Мадагаскар)), було внесено зміни до цього Додатку ІІІ до Угоди, за якими 

п. 4.1.4. був викладений в новій редакції, а саме: «Сторони повинні прагнути, як 

можна швидше у відповідності з самопоставленими та опублікованими 

часовими рамками, поступово вивести свинцевий шрот із використання при 

полюванні на водно-болотних птахів». 
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Невиконання Україною цього п. 4.1.4. Плану дій (що насамперед є 

важливим для збереження середовища існування водно-болотних птахів від 

забруднення свинцем), стали підставою для звернення у 2008 році Благодійного 

фонду Дніпровського району м. Києва «Київський еколого-культурний центр» 

та Громадської еколого-правової організації «ЕкоПраво-Київ» з 

адміністративним позовом до Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України, третя особа – Кабінет Міністрів України, з 

вимогами визнати бездіяльність Мінприроди України протиправною та 

зобов’язати вчинити дії для виконання положень Угоди AEWA (справа 

Окружного адміністративного суду м. Києва № 3/391). 

Відповідно до постанови суду І-ої інстанції від 20 вересня 2010 р. [115] 

(підтриманого ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 

07 липня 2011 р. [252]), цей адміністративний позов було задоволено частково, 

а саме: визнано протиправною бездіяльність Мінприроди України, пов’язану з 

невжиттям заходів щодо припинення використання в Україні свинцевого шроту 

при полюванні на водно-болотних птахів та зобов’язано вжити заходів щодо 

припинення використання в Україні свинцевого шроту при полюванні на 

водно-болотних птахів відповідно до вимог чинного законодавства України. 

В результаті даного судового процесу, під час затвердження Плану заходів 

щодо впровадження іншого міжнародного договору – Рамсарської Конвенції в 

України на період до 2015 року [158], був визнаний як необхідний «захід із 

проведення аналізу практики застосування свинцевого шроту при полюванні на 

водно-болотних птахів і розроблення рекомендацій для переходу на 

альтернативні види шроту», який повинен був реалізовуватись протягом 2013–

2015 років. Цей же захід був перенесений до Плану України з імплементації 

Конвенції на наступний період – 2016–2020 роки [159]. Однак, ні вимоги 

п. 4.1.4. Плану дій (Додаток ІІІ) до Угоди AEWA, ні вимоги судового рішення, 

яке набрало законної сили, щодо припинення використання свинцевого шроту, 

так і не були виконані в повному обсязі, що є свідченням неналежного 

виконання нашою державою окремих положень Угоди AEWA. 
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4. Угода про збереження кажанів в Європі (здійснена в м. Лондоні, 

Великобританія, 04 грудня 1991 р.), скорочена назва – EUROBATS [250]; діє з 

Поправкою до Угоди, прийнятою у 2000 році. Україна приєдналася до цієї 

Угоди на підставі Закону України від 14 травня 1999 р. № 663-XIV [192], а 

Поправку до Угоди прийняла згідно з Законом України від 18 лютого 2009 р. 

№ 1007-VI [194]. EUROBATS набрала чинності для України – 29 жовтня 

2000 р. 

Відповідно до положень Угоди EUROBATS було визнано незадовільним 

стан збереження кажанів в Європі та в межах ареалу у позаєвропейських 

державах, особливо, зважаючи на серйозну загрозу їхньому існуванню через 

деградацію біотопів, порушення місць оселень і застосування деяких 

пестицидів. Основні зобов’язання Сторін за Угодою, визначені у ст. ІІІ, 

відповідно до якої, зокрема: а) кожна зі Сторін має заборонити навмисне 

добування, відлов або вбивство кажанів без дозволу на те її відповідального 

(компетентного) органу; б) кожна зі Сторін має визначити в межах її виключної 

територіальної юрисдикції ті місця, які є ключовими для збереження кажанів, 

включаючи місця схованок, приділяючи належну увагу середовищам існування, 

які є важливими для існування кажанів; в) кожна зі Сторін має вживати 

необхідних заходів з метою збереження кажанів і, зокрема, щодо усвідомлення 

громадськістю важливості збереження цієї групи тварин; г) кожна зі Сторін має 

належним чином сприяти виконанню науково-дослідних програм щодо 

збереження кажанів і вжиттю необхідних заходів щодо цього; ґ) кожна зі 

Сторін, приймаючи пестициди до використання, має вивчати і оцінювати 

потенційний вплив пестицидів на кажанів і докладати зусиль для того, щоб 

замінити високотоксичні хімікати, якими обробляють дерева, на більш безпечні 

альтернативні засоби. З метою виконання Угоди в Україні у 2012 році створено 

Науково-консультативну раду з питань охорони рукокрилих при Міністерстві 

екології та природних ресурсів України, до повноважень якої віднесено: 

а) підготовку та подання до Мінприроди пропозицій щодо заходів у сфері 

збереження рукокрилих України, їх сховищ, міграційних шляхів, реабілітації 



98 

рукокрилих тощо; б) складання та ведення переліку ключових місць 

перебування рукокрилих; в) надання консультативної допомоги щодо 

дотримання положень та вимог національного законодавства України, 

конвенцій та угод, підписаних та ратифікованих Україною, щодо охорони та 

збереження рукокрилих України; г) підготовка обґрунтувань та надання 

експертних оцінок щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду з метою збереження рукокрилих; ґ) сприяння в межах компетенції 

міжрегіональному та транскордонному науковому співробітництву у галузі 

охорони та збереження рукокрилих та ін. [180]. 

5. Угода про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря 

та прилеглої акваторії Атлантичного океану (підписана в м. Монако, 

24 листопада 1996 р.), скорочена назва – ACCOMBAS [251]. Україна 

приєдналась до цієї Угоди на підставі Закону України від 09 липня 2003 р. 

№ 1067-IV [193]. 

Наразі Угода ACCOMBAS діє згідно з Поправками (щодо розширення 

географічної сфери застосування Угоди про збереження китоподібних Чорного 

моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану) від 

09 листопада 2010 р., які були прийняті Україною згідно з Законом України від 

16 жовтня 2012 р. № 5433-VI [195] та набули чинності для нашої держави – 

16 листопада 2012 р. 

Відповідно до ст. ІІ цієї Угоди, основними її цілями є вжиття 

скоординованих заходів з метою досягнення та підтримання сприятливого 

статусу збереження китоподібних. З цією метою Сторони забороняють будь-яке 

навмисне вилучення китоподібних та вживають всіх необхідних заходів щодо 

припинення таких дій, де це ще не зроблено (крім визначених винятків), а 

також співробітничають у створенні та підтримуванні мережі територій, що 

підлягають спеціальній охороні, з метою збереження китоподібних [251]. 

До даної Угоди затверджено два додатки: Додаток І – «Індикативний 

перелік китоподібних Чорного моря, до яких застосовується ця Угода»; 

Додаток ІІ – «План збереження» (в якому наведені заходи щодо збереження 
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китоподібних із деталізацією суті кожного із них). Відповідно до ч. 3. ст. ІІ та 

Додатку 2 до Угоди, Сторони вживають наступних заходів: прийняття та 

впровадження національного законодавства; оцінка та управління взаємодією 

між людьми та китоподібними; охорона середовищ існування; дослідження та 

моніторинг; посилення спроможності, збір та розповсюдження інформації, 

навчання та освіта; реагування на надзвичайні ситуації. Такими, що свідчать 

про реалізацію Угоди можна вважати вже згадані за іншими міжнародними 

договорами накази Міністерства екології та природних ресурсів України: Про 

тимчасову заборону спеціального використання китоподібних Чорного та 

Азовського морів (2011 р.); Про затвердження Правил і норм утримання 

дельфінів в умовах неволі (2012 р.) [164]. 

6. Конвенція про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі (підписана у м. Берн, Швейцарія, 19 вересня 1979 р.), 

скорочена назва – Бернська конвенція [45]. Україна приєдналася до Конвенції із 

застереженнями на підставі Закону України від 29 жовтня 1996 р. № 436/96-

ВР [189]. Договір набрав чинності для України – 01 травня 1999 р. 

Визнається, що Конвенція діє під егідою Ради Європи і є основним 

організуючим засобом співробітництва держав Європи у сфері збереження 

дикої природи на континенті, а з прийняттям рамкової зі світовим значенням 

Конвенції про охорону біологічного різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) стає 

також її європейським інструментом [49, с. 1]. 

Метою Конвенції є збереження дикої флори і фауни в їх природних 

середовищах існування (in-site), особливо тих видів і середовищ існування, 

збереження яких потребує співробітництва кількох держав, а також сприяння 

такому співробітництву. Особлива увага приділяється видам, яким загрожує 

зникнення, та вразливим видам, включаючи мігруючі види, яким загрожує 

зникнення, і які є вразливими (ст. 1). 

Згідно з положеннями Конвенції Сторони домовилися, зокрема: а) вживати 

заходів для здійснення національної політики охорони дикої фауни та 

природних середовищ існування, приділяючи особливу увагу видам, яким 
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загрожує зникнення, та вразливим видам, особливо ендемічним, та 

середовищам існування, яким загрожує зникнення; б) враховувати у своїй 

політиці планування забудови і розвитку територій та у своїх заходах, 

спрямованих на боротьбу із забрудненням, необхідність охорони дикої фауни; 

в) сприяти просвіті та поширенню загальної інформації з питань необхідності 

охорони видів дикої фауни і їх середовищ існування. 

Серцевиною Конвенції є розділи II–IV: охорона середовищ існування; 

охорона видів; спеціальні положення для мігруючих видів. При здійсненні 

зафіксованих у цих розділах домовленостей договірні Сторони зобов’язалися: 

співпрацювати для досягнення цілей Конвенції; заохочувати і координувати 

відповідні наукові дослідження; заохочувати відновлення природних видів 

дикої флори і фауни, якщо це сприятиме збереженню зникаючих видів, з 

урахуванням досвіду інших договірних держав; суворо контролювати ввезення 

немісцевих видів дикої флори і фауни [74, с. 235]. 

Конвенція має 4 Додатки (три з яких стосуються фауни, а один – флори), 

зокрема: Додаток І – містить перелік видів флори, що підлягають особливій 

охороні, Додаток II – перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні; 

Додаток III – перелік видів тварин, що теж підлягають охороні, але шляхом 

застосування менш суворих заходів; Додаток IV – перелік заборонених засобів і 

способів знищення, вилову та інших форм використання диких тварин. 

Відповідно до положень Конвенції кожна Сторона має право робити 

застереження (виключення) щодо певних видів тварин чи рослин, зазначених в 

Додатках І–ІІІ, а також стосовно певних засобів чи методів знищення, вилову та 

інших способів використання, перелічених у Додатку IV. Жодні загальні 

застереження не допускаються. 

Вказане виключення було застосовано Україною при приєднанні до 

Конвенції, яка зробила наступні застереження: 1) в Україні допускається в 

обмеженій кількості за умов відповідного контролю щодо таких видів тварин, 

перелічених у додатку II до Конвенції: 1.1) вибіркове регулювання чисельності 

вовка (Canis lupus) та ведмедя бурого (Ursus arctos) з метою запобігання 
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негативному впливу їх на популяції інших видів, серйозній шкоді худобі та 

іншим об’єктам власності; 1.2) добування дупеля (Gallinago media) у зв’язку з 

достатньо великою чисельністю та розповсюдженістю; а також 2) дозволяється 

використання засобів і способів добування, відлову та інших форм полювання, 

перелічених у додатку IV до Конвенції: 2.1) пасток та сіток – для відлову з 

науковою метою і переселення ссавців та птахів, перелічених у додатку III до 

Конвенції; 2.2) капканів – для добування вовка (Canis lupus), а також бабака 

звичайного (Marmota bobac), бобра (Castor fiber), тхора чорного (Putorius, 

Mustela putorius), куниці лісової (Martes martes), куниці кам'яної (Martes foina), 

перелічених у додатку III до Конвенції. 

На виконання Бернської конвенції Законом України від 07 лютого 2017 р. 

№ 1832-VIII було внесено зміни до низки нормативно-правових актів, а саме: 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Лісового кодексу 

України, Законів України: «Про природно-заповідний фонд України», «Про 

мисливське господарство та полювання», «Про тваринний світ» та «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» [169]. З метою виконання зобов’язань 

України за Конвенцією щодо створення Смарагдової мережі (територій 

особливого природоохоронного інтересу) – в нашій державі було прийнято цілу 

низку нормативно-правових актів, що включали різного роду вимоги щодо 

цього. Зокрема, відповідні положення містяться в Загальнодержавній програмі 

формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки 

(2000 р.) [23], Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом (2017 р.) [125]; Методичних рекомендаціях щодо 

розроблення проектів створення природних територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України (2018 р.) [143] та ін. 

7. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат [229] 

(підписана в м. Києві 22 травня 2003 р.), скорочена назва – Карпатська 

конвенція, ратифікована Законом України від 07 квітня 2004 р. № 1672-IV [204] 

та набула чинності для нашої держави – 04 січня 2006 р. У преамбулі Конвенції 

проголошено, що вона прийнята як результат визнання Сторонами Карпат 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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унікальним природним скарбом визначної краси та екологічної цінності, що, 

крім іншого, є важливим центром біорізноманіття, необхідним середовищем 

існування та притулком для багатьох видів рослин і тварин, які знаходяться під 

загрозою зникнення та найбільшою у Європі територією з незайманими лісами. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Конвенції, Сторони проводять всебічну політику та 

співпрацюють для охорони та сталого розвитку Карпат з метою, зокрема, 

поліпшення якості життя, зміцнення місцевих економік та громад, збереження 

природних цінностей та культурної спадщини. 

Для досягнення зазначених цілей, Сторони вживають заходів у сферах, що 

охоплені статтями 4–13 Конвенції. Зокрема, відповідно до ст. 5 Конвенції 

«Збереження та стале використання біологічного та ландшафтного 

різноманіття», передбачено, що Сторони здійснюють політику, спрямовану на 

збереження, стале використання та відтворення біологічного та ландшафтного 

різноманіття на всій території Карпат. Сторони вживають відповідних заходів 

для того, щоб забезпечувати високий рівень охорони та сталого використання 

природних та напівприродних середовищ існування, їхню цілісність і 

взаємозв'язок, а також видів флори і фауни, характерних для Карпат та, 

зокрема, охорону зникаючих видів, ендемічних видів та великих хижаків. 

В рамках Карпатської конвенції було прийнято 5 протоколів, із яких 

Україна ратифікувала чотири, а саме: 1) Протокол про збереження і стале 

використання біологічного та ландшафтного різноманіття, підписаний 

19 червня 2008 р. [225] (ратифікований Україною 04 вересня 2009 р. [201]); 

2) Протокол про стале управління лісами, підписаний 27 травня 2011 р. [226] 

(ратифікований Україною 16 жовтня 2012 р. [202]); 3) Протокол про сталий 

туризм [228], вчинений 27 травня 2011 р. (Україна приєдналась 22 лютого 

2017 р. [188]); 4) Протокол про сталий транспорт [227], вчинений 26 вересня 

2014 р. (ратифікований Україною 16 березня 2016 р. [203]). 

Зокрема, у Протоколі про збереження і стале використання біологічного та 

ландшафтного різноманіття: 1) надано визначення поняттю «види, що 

знаходяться під загрозою»: це види, які знаходяться під загрозою зникнення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_366?find=1&text=%E7%E0%E3%F0%EE%E7#w16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_366?find=1&text=%E7%E0%E3%F0%EE%E7#w17
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взагалі або в значному співвідношенні стосовно їхнього ряду; 2) встановлено, 

що для видів флори і фауни, які знаходяться під загрозою (ст. 12): 

а) Конференція Сторін затверджує список видів флори та фауни, природних для 

Карпат, що знаходяться під загрозою (Карпатський червоний список видів), 

ґрунтуючись на принципах і критеріях, визнаних на міжнародному рівні; б) а 

кожна Сторона вживає на своїй національній території таких заходів, як плани 

управління, з метою забезпечення довготривалого збереження й сталого 

використання та відновлення видів, які знаходяться під загрозою, зокрема 

ендемічних видів флори та фауни, природних для Карпат, і великих хижаків. 

Подібні вимоги закріплені і для природних і напівприродних середовищ 

існування, які знаходяться під загрозою (ст. 8). 

Слід зазначити, що на виконання вищевказаних вимог Протоколу про 

збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття в 

Україні була видана у 2011 році Червона книга Українських Карпат. Тваринний 

світ [265]; у 2007 році – Червона книга Буковини: Тваринний світ [260]. А на 

виконання вимог самої Конвенції у 2004 році в Україні була створена 

Координаційна Рада з виконання положень Карпатської конвенції; у 2007 році – 

схвалена Урядом Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та 

сталий розвиток Карпат [216]. Однак, слід вказати, що ця Стратегія позбавлена 

й досі механізму її виконання в Україні, що мало б бути реалізовано у вигляді 

плану заходів з її реалізації, що свідчить про неналежне виконання нашою 

державою вимог Карпатської конвенції. 

Крім цього, з метою імплементації Конвенції в Україні також був 

прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий 

розвиток Карпат» від 23 травня 2017 р. № 2063-VIII [127]. Відповідно до цього 

Закону були внесені зміни до: 1) Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (до ст. 68); 2) Кримінального кодексу України (до ст. 246); 

3) ряду статей Лісового кодексу України (до статей 1, 37, 39-1, 46, 70, 79, 84, 98, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_366?find=1&text=%E7%E0%E3%F0%EE%E7#w112
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_366?find=1&text=%E7%E0%E3%F0%EE%E7#w113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_366?find=1&text=%E7%E0%E3%F0%EE%E7#w18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_164
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_164
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105); 4) ряду статей Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

(до статей 3, 26, 28, 30). 

Окремі питання виконання вимог вказаного Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з 

Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат», є з 2018 року 

предметом судового спору за позовом Благодійної організації «Благодійний 

фонд Дніпровського району м. Києва «Київський еколого-культурний центр» та 

народного депутата І. В. Луценко (представником яких у суді є автор) до 

Кабінету Міністрів України, третя особа – Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, про визнання протиправною бездіяльність Уряду 

України та зобов’язання вчинення ним необхідних дій щодо відмови закріпити 

заборону здійснення певних санітарних заходів (рубок, ліквідації 

захаращеності) в його нормативно-правих актах. Мова йде про усунення 

суперечносте між п. 5 Санітарних правил в лісах України (1995 р.) [233], п. 6 

Правил поліпшення якісного складу лісів (2007 р.) [118] та нормами ч. 1 ст. 26, 

ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

(в якому були встановлені відповідні заборони саме за вказаним законом про 

охорону пралісів). У результаті, згідно з рішенням Окружного 

адміністративного суду м. Києва від 23 січня 2018 р., підтриманим постановою 

Шостого апеляційного адміністративного суду від 16 квітня 2019 р. у цій справі 

(№ 826/14989/18), позовні вимоги були задоволені по суті. Однак, наразі обидва 

рішення оскаржуються Урядом України в касаційному порядку. 

Вищевказане свідчить про невиконання в цьому окремому випадку 

центральними органами державної влади (Урядом України, а також 

профільними міністерствами й відомствами – Міністерством аграрної політики 

та продовольства України, Державним агентством лісових ресурсів) вимог 

законів, у тому числі тих, що спрямовані на виконання Карпатської конвенції. 

8. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які 

перебувають під загрозою зникнення (підписана у м. Вашингтоні, США, 

03 березня 1973 р.), скорочена назва – CITES [47]. Україна приєдналась до 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_164
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CITES на підставі Закону України від 14 травня 1999 р. № 662-XIV [191]. 

Конвенція набрала чинності для України – 29 березня 2000 р. Метою CITES є 

захист деяких видів дикої фауни та флори від надмірної їх експлуатації в 

міжнародній торгівлі та встановлення відповідних правил торгівлі ними. 

Конвенція має три Додатки, зокрема: 

- Додаток I – містить всі види, що знаходяться під загрозою зникнення, 

торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування негативний 

вплив (торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з 

тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути 

дозволена лише у виняткових випадках); 

- Додаток II – включає всі види, які на даний час не обов’язково 

перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою 

загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з 

метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням та 

інші види, які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею 

зразками деяких видів, міг бути встановлений ефективний контроль; 

- Додаток III – включає всі види, які за визначенням будь-якої Сторони 

підлягають регулюванню в межах її юрисдикції з метою попередження чи 

обмеження експлуатації та щодо яких існує необхідність співробітництва інших 

сторін з контролю за торгівлею. 

Визначені Конвенцією правила вимагають для здійснення міжнародної 

торгівлі зразками дикої фауни та флори (включеними в її додатки), отримання 

спеціальних дозволів (для експорту, імпорту) та сертифікатів (для реекспорту, 

інтродукції з моря). СITES передбачено також створення в державі 

спеціального Адміністративного органу, що здійснюватиме видачу таких 

дозвільних документів та перевірятиме дотримання встановлених Конвенцією 

вимог. 

З метою виконання міжнародних зобов’язань України за цим міжнародним 

договором в нашій державі була прийнята низка нормативно-правових актів, 

серед яких можна назвати: а) постанову Кабінету Міністрів України «Про 
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заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у 

зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» від 13 грудня 2000 р. 

№ 1822 [170]; б) постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і 

флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря 

зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення» від 25 липня 2007 р. № 953 [160]; в) наказ Міністерства екології та 

природних ресурсів України «Про затвердження форм дозволу на імпорт та 

експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, 

реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами 

регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 

що перебувають під загрозою зникнення, та зразка заяви для їх отримання» від 

29 лютого 2012 р. № 107 [166] та ін. 

9. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, 

головним чином як середовище існування водоплавних птахів (підписана в 

м. Рамсар, Іран, 02 лютого 1971 р.), скорочена назва – Рамсарська 

конвенція [43]. Україна визнана правонаступницею Союзу РСР щодо участі у 

цій Конвенції згідно з Законом України від 29 жовтня 1996 р. № 437/96-

ВР [219]. Дата набрання чинності Конвенцією для України – 15 листопада 

1997 р. 

Метою Рамсарської конвенції є збереження та раціональне використання 

водно-болотних угідь шляхом місцевих, регіональних і національних дій, та 

міжнародної співпраці, які будуть складовою досягнення збалансованого 

розвитку світу. За Конвенцією кожна Договірна Сторона зобов’язана визначити 

придатні водно-болотні угіддя на своїй території для включення їх до Списку 

водно-болотних угідь міжнародного значення з метою їх збереження, у тому 

числі як середовищ існування водоплавних птахів, а також сприяти збереженню 

цих угідь і водоплавних птахів шляхом створення природних резерватів на 
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водно-болотних угіддях незалежно від того, включено їх до Списку чи ні, і 

забезпечує належний нагляд за ними. 

Україна, як сторона Рамсарської конвенції, сама визначає (на основі 

критеріїв, встановлених Конвенцією) на своїй території водно-болотні угіддя, 

придатні для внесення до Списку водно-болотних угідь міжнародного 

значення, готує їх описи та інші необхідні документи й надсилає для розгляду і 

затвердження до Секретаріату Рамсарської конвенції. 

На виконання зобов’язань України в рамках Рамсарської конвенції 

постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо охорони водно-

болотних угідь, які мають міжнародне значення» від 23 листопада 1995 р. 

№ 935 [171], було затверджено перелік з 22 водно-болотних угідь України 

міжнародного значення. У 1998 році бюро Рамсарської конвенції включило ці 

угіддя до офіційного Переліку Рамсарських угідь. Так було започатковано 

формування в Україні мережі водно-болотних угідь міжнародного 

значення [230]. 

З метою реалізації Конвенції в Україні постановою Уряду від 29 серпня 

2002 р. № 1287 був затверджений Порядок надання водно-болотним угіддям 

статусу водно-болотних угідь міжнародного значення [185]. 

10. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (підписана у 

м. Бухарест, Румунія, 21 квітня 1992 р.) [44]. Конвенція ратифікована 

Постановою Верховної Ради України від 04 лютого 1994 р. № 3939-XII [198], 

скорочена назва – Бухарестська конвенція. Дата набуття чинності для України – 

14 квітня 1994 р. 

Як вбачається із преамбули Конвенції, її цілями є не лише захист 

морського середовища Чорного моря від забруднення, а й збереження його 

живих ресурсів. Для досягнення цієї мети закріплено, що кожна Договірна 

сторона запобігає забрудненню морського середовища Чорного моря з будь-

яких джерел речовинами або матеріалами, перерахованими в Додатку до цієї 

Конвенції, включаючи запобігання забрудненню з джерел, що перебувають на 

суші, з суден, з атмосфери або через неї, запобігання забрудненню, внаслідок 
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поховання, у надзвичайних ситуаціях, а також забрудненню, викликаному 

діяльністю на континентальному шельфі, та ін. У ст. ХІІІ Конвенції окрема 

увага приділяється захисту морських живих ресурсів та середовища їх 

проживання. 

Невід’ємною частиною даної Конвенції є ряд протоколів, серед яких 

важливим в контексті сфери дослідження є Протокол про збереження 

біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря [224] (підписаний Україною 

14 червня 2002 р. та ратифікований Законом України від 22 лютого 2007 р. 

№ 685-V [200]), який набрав чинності для нашої держави 20 червня 2011 р. Цим 

Протоколом були розширені географічні межі Бухарестської Конвенції. Метою 

Протоколу, так само як і Конвенції, є не лише підтримка екосистеми Чорного 

моря в сприятливому екологічному стані, а його ландшафтів – у належних 

умовах, а також захист, збереження й стале управління його біологічним та 

ландшафтним різноманіттям для збагачення біоресурсів. У Протоколі 

наголошено, що він є правовим інструментом для розвитку, гармонізації та 

посилення необхідних кроків в екологічній політиці, стратегії та заходах 

стосовно збереження, захисту й сталого управління, зокрема, природними 

ресурсами чорноморських держав для нинішнього та майбутніх поколінь. 

Протокол має чотири додатки: Додаток 1 – Території, що охороняються; 

Додаток 2 – Тимчасовий перелік видів, що мають важливе значення для 

Чорного моря; Додаток 3 – Збереження видів та управління їхніми 

середовищами існування; Додаток 4 – Список видів, використання яких 

підлягає регулюванню ним. 

На забезпечення виконання Конвенції Постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 липня 1998 р. № 1057 було затверджено Концепцію охорони та 

відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного 

морів [142], а Законом України від 22 березня 2001 р. № 2333-III – 

Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського і 

Чорного морів (зі строком – з 2001 по 2010 роки) [140]. Наразі в Україні, діє 

Морська доктрина України на період до 2035 року (2009 р.), в якій серед 
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пріоритетних національних інтересів на морі вказано на вивчення, збереження, 

невиснажливе видобування та стале відтворення рибних та інших водних 

біоресурсів; а також запобігання забрудненню морського середовища, 

проведення ефективного екологічного моніторингу; досягнення стану 

морського природного середовища, яке відповідає поняттю «належний 

екологічний стан» у розумінні Рамкової Директиви Європейського Союзу про 

Морську Стратегію, та підтримання такого стану в довготривалій перспективі. 

Однак цей стратегічний документ, на жаль досі позбавлений механізму 

реалізації – плану заходів з його виконання, що, вважаємо, є суттєвим 

недоліком, який перешкоджає виконання й даної Конвенції. 

Важливе значення для охорони рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин має співпраця України в рамках Угоди 

про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [248], ратифікованої із 

заявою згідно з Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII [205]. 

У структурі Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

питання, що пов’язані із охороною навколишнього середовища, у тому числі 

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

визначені (як такі, що безпосередньо стосуються тварин, так і такі, вирішення 

яких впливатиме на стан тварин) у спеціальній главі 6 «Навколишнє 

середовище» розділу V, зокрема: у ст. 360 регламентовано засади 

природоохоронного співробітництва України та ЄС; а у ст. 361 конкретизовано, 

за якими напрямами здійснюється це співробітництво (зокрема, поряд із 

напрямами співробітництва щодо зміни клімату; екологічного управління, 

освіти та навчальної підготовки, доступу до інформації з питань навколишнього 

середовища та процесу прийняття рішень; якості атмосферного повітря; якості 

води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; 

управління відходами, ресурсами та ін., названо також збереження і захист 

біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі); у ст. 363 визначено, 

що поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у 

сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно 
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до Додатка ХХХ до цієї Угоди (в якому визначені вимоги (з певними часовими 

рамками) до імплементації конкретних джерел права Європейського Союзу за 

вищевказаними сферами співпраці. Зокрема, відповідно до положень 

Додатку ХХХ глави 6 розділу V Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом (щодо розділу V Угоди: вчинена 27 червня 2014 р.; 

ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII із 

заявою [205]; набрала чинності – з 01 вересня 2017 р. [78]), Україна взяла на 

себе зобов’язання виконати, зокрема, вимоги Директиви № 2009/147/ЄС про 

захист диких птахів [19; 281, с. 82], а саме здійснити заходи щодо: оцінки видів 

птахів, для яких необхідно запровадження спеціальних заходів збереження, та 

видів регулярної міграції (ці заходи мають бути здійснені протягом 2 років з 

дня набрання чинності Угодою); визначення та позначення спеціальних зон 

захисту різних видів птахів – протягом 4 років; запровадження зберігаючих 

захисних заходів для захисту мігруючих видів – до 01 січня 2015 р.; 

встановлення загальної системи захисту всіх видів диких птахів зі спеціальною 

підкатегорією птахів, на які ведеться полювання та заборони певних видів 

ловлі/забою птахів – протягом 4 років; а також вимоги Директиви № 92/43/ЄС 

про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, зі 

змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, № 2006/105/ЄС 

та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 [248]. 

Серед положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС також можна 

навести окремі норми різних глав розділу V: глави 18 «Політика у галузі 

рибальства та морська політика» (наприклад, у ч. 2 ст. 407 вказано про 

збереження водних живих ресурсів; у пунктах «а», «b» ст. 441 – про охорону 

морського навколишнього середовища); глави 19 «Ріка Дунай» (наприклад, у 

п. «а» ст. 414 вказано про охорону навколишнього середовища Дунаю). 

З метою реалізації положень даної Угоди постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 був затверджений План з виконання 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [125]. 
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Відповідно до Звіту з виконання цієї Угоди Україною у 2018 році 

(підготовленого Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції за підтримки Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України та за сприяння проекту ЄС 

«Аssociation4U»), прогрес нашої держави в частині виконання зобов’язань у 

сфері охорони навколишнього природного середовища загалом оцінений лише 

як 22 відсотки [25, с. 32]. В частині виконання зобов’язань України за 

Директивою № 2009/147/ЄС про захист диких птахів, вказано, зокрема, що 

переглянуто перелік видів птахів та їх природоохоронного статусу та перелік 

мисливських видів птахів (але невідомо, що в результаті. – Г. Л.). На основі 

даних аналізу підготовлено додаток до проекту Закону України «Про території 

Смарагдової мережі, який включає перелік видів птахів, у тому числі, видів 

регулярної міграції, для яких визначаються території Смарагдової мережі 

(однак, Закон не прийнятий. – Г. Л.). Цей показник, а також наведені заходи, 

свідчать про недостатній рівень виконання Україною Угоди про Асоціацію у 

сфері охорони навколишнього природного середовища загалом та щодо 

збереження біорізноманіття й виконання Директиви № 2009/147/ЄС про захист 

диких птахів, зокрема, що потребує змін. 

Важливе значення мають міжнародні процеси щодо запровадження та 

ведення червоних списків міжнародного характеру. На глобальному рівні – це 

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (ведеться з 1963 року) 

та є «авторитетом у підготовці червоних книг» [263], наразі має назву Червоний 

список видів під загрозою [279], а на регіональному – це насамперед – 

Європейський червоний список тварин і рослин, що знаходяться під загрозою 

зникнення у світовому масштабі (ведеться Європейською економічною 

комісією ООН з 1991 року). 

Зокрема, Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) 

є об’ємною електронною базою даних (у зв’язку із особливостями та обсягами 

ведення списку паперового аналога не існує), доступ до якої відкрито для 

кожного в он-лайн режимі за адресою – www.iucnredlist.org [263]. 

http://www.iucnredlist.org/
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Обидва списки – і Червоний список Міжнародного союзу охорони природи 

і Європейський червоний список тварин і рослин, що знаходяться під загрозою 

зникнення у світовому масштабі, – не є юридичними документами та мають 

рекомендаційний характер. 

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України», 

види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоного списку 

Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів і Європейського 

Червоного списку, які перебувають (зростають) у природних умовах у межах 

території України, її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони, можуть заноситися до Червоної книги України або їм може 

надаватися інший особливий статус відповідно до законодавства. Це означає, 

що Україна має право самостійно вирішувати, які з видів тварин заносити до 

своєї національної Червоної книги, а які ні. Правила й практика ведення цих 

списків не носять для нашої держави обов’язкового характеру. Водночас, 

враховуючи важливість спільних скоординованих дій для вирішення проблеми 

збереження видів під загрозою, а також стандарти, які напрацьовані, зокрема, 

Міжнародним союзом охорони природи щодо критеріїв та категорій занесення 

видів до червоних списків, особливостей здійснення оцінки їх стану тощо, 

вважаємо важливим аби ці підходи були імплементовані в національне 

законодавство, для єдності національної та міжнародної політик в цьому 

напряму, що є необхідним для підвищення ефективності цих заходів. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. В законодавстві України застосовані різні за формою та змістом 

формулювання для назви видів, що потребують спеціальних заходів охорони як 

то: «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного 

світу», «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види 

тваринного світу, занесені до Червоної книги України», «рідкісні і зникаючі в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14?find=1&text=%EC%B3%E6%ED%E0%F0#w14
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Європі види природної фауни», «дика тварина з числа видів, що занесені до 

Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до чинних 

міжнародних договорів України», «дика тварина, у тому числі занесена до 

Червоної книги України», «рідкісні і зникаючі види тварин», «рідкісні та 

зникаючі види фауни, у тому числі занесені до Червоної книги України» тощо: 

а) поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види 

диких тварин» не слід ототожнювати з поняттям «рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення, види тваринного світу», оскільки перше 

поняття є складовим другого. Це пов’язано з тим, що за національним 

законодавством до «тваринного світу» віднесено не лише «диких тварин», а 

також їх частини (роги, шкіра тощо) та продукти життєдіяльності; 

б) поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види 

диких тварин» є тотожним поняттю «рідкісні та зникаючі види фауни» за 

родовим об’єктом, оскільки поняття «фауна» розглядається як сукупність диких 

тварин, а застосування цього терміну разом із словом «види», тобто «види 

фауни» вказує на конкретні види диких тварин, як і у випадку першого 

формулювання; 

в) 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», що часто зустрічається в 

законодавстві, 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. 
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2. Виявлено невідповідність положень чинного законодавства України 

підходам на міжнародному рівні у визначенні критеріїв віднесення певного 

виду тварин до рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення для 

занесення їх до Червоної книги України, а також щодо поділу їх на категорії. 

Запропоновано удосконалити 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 цих тварин. Вказано, що в обох випадках це повинно 

здійснюватися із урахуванням підходів до визначення категорій та відповідати 

критеріям Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, у тому 

числі шляхом застосування правотворчих заходів (внесення змін до чинних 

законодавчих актів та прийняття нових). 

3. Під час аналізу та порівняння окремих норм екологічного законодавства 

щодо характерної для дикої тварини середовищної ознаки, виявлено 

протиріччя, яке пропонується усунути, а саме: між положенням ч. 1 ст. 64 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища 

України» (в якому зазначено, що до рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного світу, що підлягають особливій охороні і 

заносяться до Червоної книги України, відносяться ті, які перебувають 

(зростають) лише у природних умовах у межах території України, її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони) та 

положеннями ст. 1, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про тваринний світ», ч. 1 ст. 4 

Закону України «Про Червону книгу України» (в яких до рідкісних та таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тварин можуть бути віднесені 

тварини не лише в природних умовах на території України, а й ті, що 

перебувають в напіввільних умовах та в неволі). 

4. На підставі аналізу положень національного законодавства, норм 

міжнародного права та досвіду Міжнародного союзу охорони природи, 

запропоновано поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою 

зникнення, види диких тварин», що використовується у законодавстві України, 
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замінити на поняття «види, що перебувають під загрозою зникнення»/«види під 

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

списку Міжнародного союзу охорони природи. 

5. 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 (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. 

6. У результаті дослідження актів національного законодавства та 

міжнародного права, виявлено, що до джерел екологічного права України, які 

регулюють відносини у досліджуваній сфері, крім Конституції України, 

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

місцевого самоврядування, міжнародних договорів України, слід відносити 

також постанови Президії Національної академії наук України, зокрема, «Про 

Національну комісію з питань Червоної книги України» від 26 червня 2013 р. 

№ 97; «Про внесення змін до постанови Президії Національної академії наук 

України від 26.06.2013 р. № 97» від 15 березня 2017 р. № 73, якими, серед 

іншого, затверджено Положення про цю Нацкомісію, де визначені її 

повноваження, порядок діяльності та прийняття рішень. 
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7. Виявлено правову прогалину, яка полягає у відсутності спеціального 

підзаконного нормативно-правового акта – 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, – 

прийняття якого повинно бути здійснено центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до ч. 5 ст. 44 Закону 

України «Про тваринний світ». 

8. В результаті дослідження стратегічних політико-правових документів 

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

(щодо збереження біорізноманіття України; формування Національної 

екологічної мережі, перспективного розвитку заповідної справи тощо), 

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; а також через їх несвоєчасний перегляд та оновлення й 

відсутність послідовного продовження. 

9. В результаті дослідження Правил промислового рибальства в басейні 

Чорного моря (1998 р.), Тимчасових правил промислового рибальства в басейні 

Азовського моря (1999 р.), Правил любительського і спортивного рибальства 

(1999 р.), Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних 

об’єктах України (1999 р.) виявлено та запропоновано до усунення правові 

прогалини та колізії, які полягають у наступному: 

а) відсутності в Правилах любительського і спортивного рибальства 

відповідних положень про обов’язок рибалок випускати у рибогосподарські 

водні об’єкти види, занесені до Червоної книги України, які випадково 
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виловлені (аналогічна норма існує в усіх інших досліджених правилах 

рибальства); 

б) наявності «застарілих» норм щодо регулювання лову (промислового та 

інших) окремих видів водних живих ресурсів (наприклад, осетрових видів риб 

природних популяцій), наразі занесених до Червоної книги України, що є 

забороненим. Серед таких, для прикладу: вказані положення п. 12.5; п. 14.7.12; 

абз. 2 п. 11.1.6; абз. 2 п. 5; пунктів 17.2.1 та 17.2.2 Правил промислового 

рибальства в басейні Чорного моря; звернуто увагу на положення Тимчасових 

правил промислового рибальства в басейні Азовського моря щодо регулювання 

лову бичка (зокрема, всіх їх видів, без встановлення виключення для тих, які 

занесені до Червоної книги України). 

10. В результаті дослідження міжнародно-правового регулювання охорони 

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

видів диких тварин, розглянуто основні міжнародні договори в досліджуваній 

сфері та окремі заходи з їх виконання, а також основні правові підходи до їх 

застосування в Україні. При цьому виявлено: а) неузгодженість між 

положеннями Закону України Про міжнародні договори України» щодо 

примату норм міжнародного права над національними та положеннями 

Конституції України, в яких проголошено примат конституційного акту над 

правом міжнародним; б) випадки невиконання Україною міжнародно-правових 

зобов’язань (наприклад, щодо прийняття національних стратегічних засад 

збереження та сталого використання біорізноманіття, щодо вжиття заходів для 

припинення використання свинцевого шроту при полюванні на водно-болотних 

птахів, щодо виконання зобов’язань за Угодою про Асоціацію між Україною та 

ЄС тощо). 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ РІДКІСНИХ І 

ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, 

ВИДІВ ДИКИХ ТВАРИН 

 

 

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 

 

Охорона навколишнього природного середовища загалом та тваринного 

світу зокрема, неможлива без охорони рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин. 

Вони є складовою (компонентом) всього тваринного світу та 

навколишнього природного середовища, й відповідно, частиною національного 

багатства України, одним із джерел духовного та естетичного збагачення й 

виховання людей, одним із об’єктів наукових досліджень, що охороняється з 

метою збереження для нинішніх та прийдешніх поколінь. 

Л. В. Лейба вказує, що тваринний світ, будучи складовим компонентом 

навколишнього природного середовища, в той же час є самостійним об’єктом 

правової охорони природи [77, с. 77–78]. 

Однак особливістю диких тварин, занесених до Червоної книги України, є 

той факт, що їм не характерно, порівняно з об’єктами тваринного світу, не 

занесеними до Червоної книги України (а в деяких випадках, і до переліків 

видів тварин, які підлягають особливій охороні на території АР Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя), бути важливою базою для одержання промислової і 

лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей, 

оскільки їх спеціальне використання (добування, збирання) дозволене (згідно з 

ст. 19 Закону України «Про Червону книгу України») лише у виняткових 
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випадках та лише у наукових і селекційних цілях (без мети отримання 

прибутку), у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно 

створених умовах, а також для відтворення популяцій. 

Інакше, правову охорону рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин можна вважати пріоритетною у співвідношенні 

з таким напрямом поводження з тваринами, як їх використання. Справа в тому, 

що після занесення диких тварин до Червоної книги України їх спеціальне 

використання суттєво обмежується, а у певних випадках забороняється 

(наприклад, спеціальне використання з метою одержання прибутку); 

дозволеним при цьому переважно залишається спеціальне використання з 

екологічною метою, а саме: у виняткових випадках лише у наукових і 

селекційних цілях (без мети отримання прибутку), у тому числі для 

розмноження, розселення, розведення та відтворення популяцій. Це означає, що 

спеціальне використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин, занесених до Чернової книги України, може 

розглядатись саме як складова частина охорони цих тварин. Зменшення ролі 

таких тварин в економічній сфері не зменшує їх екологічного та соціального 

значення, оскільки збереження біологічного різноманіття тваринного світу (в 

межах одного виду, різних видів та в екологічних системах) необхідне для 

підтримання екологічної рівноваги в природі, забезпечення сприятливого 

навколишнього середовища [273, с. 85], що життєво необхідно як для 

конкретної людини, так і для людства в цілому. 

Звідси одним із завдань екологічного законодавства є, зокрема: 

- регулювання суспільних відносин саме у сфері охорони рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу, 

занесених до Червоної книги України, що здійснюється з метою попередження 

зникнення таких видів із природи та забезпечення збереження їх генофонду 

(згідно з ст. 2 Закону України «Про Червону книгу України»); 
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- забезпечення умов збереження всього видового та популяційного 

різноманіття тварин, а також збереження та поліпшення середовища існування 

диких тварин (абзаци 3, 4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про тваринний світ»); 

- регулювання відносин у галузі охорони природних ресурсів та 

генетичного фонду живої природи, а також ландшафтів та інших природних 

комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-

культурною спадщиною (ст. 1 Закону «Про охорону навколишнього 

природного середовища»). 

На законодавчому та доктринальному рівнях визнано, що ефективна 

охорона саме рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

диких тварин (насамперед занесених до Червоної книги України, а також до 

переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території АР Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя) може бути забезпечена, якщо така 

охорона: 

1) матиме комплексний характер (буде комплексною) – це обумовлено, в 

першу чергу тим, що тваринний світ становить один з найбільш вразливих 

об’єктів природи, оскільки впливати на його стан можна не лише шляхом 

безпосереднього впливу на самих тварин, а також шляхом впливу на 

середовище їх існування, шляхи міграції, екосистеми; а також через будь-які 

способи поводження: внаслідок нераціонального використання, неефективної 

охорони, неефективного відтворення тощо; 

2) буде мати особливий характер (буде особливою) – це обумовлено 

насамперед визнанням особливої цінності та унікальності [70, с. 35] тваринного 

світу, загальні заходи охорони якого (до надання їм статусу тварин, занесених 

до Червоної книги України чи до переліків видів тварин, які підлягають 

особливій охороні на території АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя) 

не призвели до їх збереження, а також тим, що реанімація такої проблемної 

ситуації потребує особливих заходів. 

Відповідно до п. «г» ч. 1 ст. 3 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», основними принципами охорони 
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навколишнього природного середовища серед інших є: екологізація 

матеріального виробництва на основі саме комплексності рішень у питаннях 

охорони навколишнього природного середовища. У іншій статті Закону 

вказано, що метою управління в галузі охорони навколишнього природного 

середовища є забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо 

охорони навколишнього природного середовища (ч. 5 ст. 16). Законом також 

визнана обов’язковість систематичних комплексних наукових досліджень (ч. 1 

ст. 8) та загальної обов’язкової комплексної освіти й виховання в галузі 

охорони навколишнього природного середовища (ч. 1 ст. 7) тощо. 

Згідно з положеннями Закону України «Про тваринний світ», охорона 

тваринного світу: а) передбачає саме комплексний підхід до вивчення стану, 

розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних 

систем, в яких перебуває і складовою частиною яких є тваринний світ (ч. 2 

ст. 36) та б) включає саме систему правових, організаційних, економічних, 

матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, 

відтворення і використання об’єктів тваринного світу (ч. 1 ст. 36). 

А відповідно до ст. 10 Закону України «Про Червону книгу України», 

охорона об’єктів Червоної книги України представляє собою саме комплекс 

організаційних, правових, економічних, наукових, інших заходів, спрямованих 

на забезпечення збереження, охорони та відтворення рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу (слід 

звернути увагу на відсутність продовження формулювання щодо забезпечення 

збереження ще й середовища перебування цих диких тварин, що є недоліком). 

При чому така охорона забезпечуються не лише органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, а й фізичними та юридичними особами, 

що є суб’єктами використання тваринного світу, власниками об’єктів Червоної 

книги України, власниками та користувачами земельних ділянок, у межах яких 

перебувають рідкісні і такі, що знаходяться під загрозою зникнення, види 

тваринного світу, занесені до Червоної книги України (ч. 1 ст. 11 Закону «Про 

Червону книгу України»). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12?find=1&text=%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1#w19
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Загалом охорона диких тварин, занесених до Червоної книги, а також до 

переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (як 

складових тваринного світу), зводиться не лише до безпосередньої охорони 

тварин (а також їх класів, груп, видів, популяцій тощо), а й до охорони 

середовищ їх існування, шляхів міграції, екосистем тощо (ч. 4 ст. 11, частини 1, 

3, ст. 20 Закону «Про Червону книгу України»; абзаци 3, 4 ч. 1 ст. 2 Закону 

України «Про тваринний світ»; ст. 1 Закону «Про охорону навколишнього 

природного середовища» та ін.). 

Відповідно до ч. 1 ст. 44 Закону України «Про тваринний світ», рідкісні та 

такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території 

України, види тварин підлягають особливій охороні. Згідно з абз. 8 ч. 1 ст. 37 

Закону «Про тваринний світ», особливій охороні (а саме встановленню 

особливого режиму охорони) підлягають також тварини, занесені до переліків 

видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

Зокрема, у Законі України «Про Червону книгу України» визначено, що 

охорона (а вона визнана особливою) об’єктів Червоної книги України 

забезпечується шляхом: 1.1) установлення особливого правового режиму 

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

тваринного світу, заборони їх використання (добування та збирання) в 

господарських та військових цілях; 1.2) урахування вимог щодо їх охорони під 

час розроблення нормативно-правових актів; 1.3) систематичної роботи з 

виявлення місць їх перебування (зростання), проведення постійного 

спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій; 1.4) пріоритетного 

створення заповідників, інших територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, а також екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) 

об’єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу; 1.5) створення 

центрів та «банків» для збереження генофонду зазначених об’єктів; 
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1.6) розведення їх у спеціально створених умовах (зоологічних парках, 

розплідниках, ботанічних садах, дендрологічних парках тощо); 1.7) урахування 

спеціальних вимог щодо охорони об’єктів Червоної книги України під час 

розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних 

ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документації, 

здійснення оцінки впливу на довкілля [68, с. 101]; 1.8) здійснення необхідних 

наукових досліджень з метою розроблення наукових засад їх охорони та 

відтворення; 1.9) установлення підвищеної адміністративної, цивільної та 

кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження об'єктів Червоної 

книги України, заподіяння шкоди середовищу їх перебування (зростання); 

1.10) проведення освітньої та виховної роботи серед населення; 

1.11) здійснення інших заходів відповідно до законодавства. 

Отже, Червона книга України, а також переліки видів тварин, які 

підлягають особливій охороні на території АР Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, є унікальним інструментом у природоохоронних відносинах 

(оскільки цей інструмент може бути використаний лише до таких природних 

ресурсів, як рослинний та тваринний світ) та передбачає: 

- не просто отримання твариною (яка до цього мала лише статус «об’єкта 

тваринного світу») додатково ще й статусу «об’єкта Червоної книги України» 

(тобто статусу рідкісної і такої, що перебуває під загрозою зникнення, тварини) 

чи «об’єкта переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на 

території АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя», 

- а й зміну вимог, правил, стандартів щодо: а) поводження з цією твариною 

(її видом, класом, популяцією тощо); б) поводження із суб’єктами, які 

здійснюють її використання, в) поводження із територією чи об’єктом, що є 

середовищем існування цієї тварини (наприклад, шляхом заборони 

використання видів диких тварин, занесених до Червоної книги України, з 

метою отримання прибутку; визнання й забезпечення пріоритету охорони цих 

тварин (у тому числі при дозволених випадках використання), встановлення 

спеціальних умов отримання дозволу на спеціальне використання; 
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встановлення підвищеної юридичної відповідальності за знищення чи 

пошкодження об’єктів Червоної книги України, заподіяння шкоди середовищу 

їх існування тощо). 

Відносини, пов’язані з веденням Червоної книги України (щодо 

тваринного світу), регулюються, Законами України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про 

природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», «Про Червону книгу України» та іншими нормативно-правовими 

актами (ст. 1 Закону України «Про Червону книгу України»). 

Розкриття певних правових характеристик Червоної книги України 

здійснено в працях Д. П. Дичюте, О. С. Колбасова, Ф. Х. Адіханова, 

П. В. Чашкіна, Я. О. Герасименко та ін. Однак у вітчизняній юридичній науці 

правова природа сучасної Червоної книги України є мало вивченою з точки 

зору розуміння її юридичних характеристик, ролі серед інших правових явищ 

та місця в системі права з виявленням притаманних їй специфічних істотних 

ознак [71, с. 576]. 

Насамперед слід звернути увагу на той факт, що в українському 

законодавстві, що регулює відносин охорони тваринного світу, має місце 

застосування словесної конструкції на кшталт «види тварин, занесені до 

Червоної книги України». Наприклад, в Інструкції про порядок видачі дозволів 

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

України, і в назві, і в тексті зроблено посилання на Червону книгу [30]. В ст. 90 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та в ст. 248 

Кримінального кодексу України так само зроблено посилання на Червону книгу 

України: в першому випадку визнано адміністративним проступком 

погіршення середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких 

занесені до Червоної книги України [38]; в другому – визнано злочином та 

встановлено кримінальну відповідальність за полювання на звірів, птахів чи 

інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України [65]. 
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Іншими словами, в цих випадках має місце не лише конкретизація в 

правовій нормі видів тварин, стосовно яких здійснено відповідне правове 

регулювання, а й робиться відсилання до самої Червоної книги України. Це 

означає, що названі та й інші подібні норми права не здатні здійснити правове 

регулювання без системної взаємодії з Червоною книгою України, оскільки 

самі по собі не містять для цього необхідної інформації. Такі норми права тісно 

пов’язані з Червоною книгою України та повнота їх змісту й практична 

реалізація залежать від неї, що зумовлює її важливе теоретико-практичне 

правове значення [71, с. 577]. А всі явища з правовою якістю без виключення 

супроводжує правова природа [41, с. 23], визначення якої дає зрозуміти суть 

цього явища. 

За своїм виглядом, формою та змістом Червона книга України нагадує 

звичне для нас друковане книжкове видання (тобто видання у вигляді блока 

скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в 

обкладинці чи оправі [21]). Але її особливість в правовому сенсі полягає у тому, 

що спеціальним законом їй надано статусу офіційного державного 

документу [73, с. 73]. Так, в ч. 1 ст. 3 спеціального Закону [220] визначено, що 

Червона книга України є «офіційним державним документом, який містить 

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

тваринного і рослинного світу…». 

У законодавстві Україні відсутнє визначення поняття «офіційний 

державний документ». Розкриття юридичного змісту цієї дефініції можна 

здійснити через системний аналіз теоретичних розробок та законодавчо 

визначених термінів «документ», «офіційний документ», «державний 

документ», а також через пов’язані терміни «офіційна інформація» тощо. Не 

вдаючись до детального розгляду всіх цих правових явищ, зупинимось на 

основних характеристиках «офіційного державного документа», які є 

важливими для з’ясування правової природи Червоної книги України (з 

фокусом на її томі «Тваринний світ). Зокрема, з числа наведених різними 



126 

вченими основних ознак «офіційного державного документа», для Червоної 

книги України характерні наступні. 

По-перше, Червона книга України як і будь-який інший офіційний 

державний документ має матеріальну форму (носій) [107, с. 134], а саме: 

паперову [263] та електронну [262], причому, особливістю її паперової форми є 

книжковий формат документу. Змістовно, кожен аркуш Червоної книги 

України (тваринний світ) складається з текстових статей про вид тваринного 

світу. У свою чергу, кожна стаття супроводжується фотографією (малюнком) та 

картосхемою поширення виду в Україні. Книга вміщує також ряд нормативних 

документів про саму Червону книгу України та порядок її ведення, а також 

довідкові матеріали. 

По-друге, Червона книга України як і будь-який інший офіційний 

державний документ вміщує інформацію, створену органами державної влади 

та/або таку, що знаходиться у володінні, користуванні та розпорядженні 

уповноважених органів державної влади. Однак, особливістю Червоної книги 

України є: як вміщення досить великого обсягу офіційної державної інформації 

(останнє третє видання тому «Тваринний світ» Червоної книги України 

(2009 р.) складається із 600 сторінок), так і поєднання у документі різних видів 

інформації (адміністративної, правової, екологічної, статистичної тощо (ст. 10 

Закону України «Про інформацію» [174]). Підтвердженням цього є, зокрема, 

положення ч. 2 ст. 15 Закону України «Про Червону книгу України», де 

зазначено, що методичне забезпечення ведення Червоної книги України 

здійснюється на основі використання відомостей, які містяться в кадастрах 

тваринного і рослинного світу, природно-заповідного фонду, літописах 

природи заповідників та національних природних парків, а також в інших 

науково-технічних інформаційних матеріалах  [220]. 

Особливістю інформації, що міститься в цьому документі, також є 

поєднання двох режимів доступу до неї: як відкритого, так і обмеженого. 

Зокрема,, згідно з ч. 4 ст. 12 Закону України «Про Червону книгу України», 

відповідні відомості про зміст Червоної книги України, стан занесених до неї 
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видів тваринного і рослинного світу підлягають широкому оприлюдненню, у 

тому числі через засоби масової інформації, доведенню до відома підприємств, 

навчальних закладів, наукових, виховних та інших установ і організацій [220]. 

Наразі Червона книга України (зокрема, її том «Тваринний світ») розміщена у 

відкритому доступі також в електронній формі в мережі Інтернет на 

спеціальному веб-сайті http://redbook-ua.org [262] (хоча відсутні відомості про 

актуальність цієї інформації). Одночасно, згідно з ч. 5 ст. 12, не допускається 

оприлюднення відомостей про точне місце перебування (зростання) об’єктів 

Червоної книги України та інших відомостей про них, якщо це може призвести 

до погіршення умов охорони та відтворення цих об’єктів. 

По-третє, кожне видання Червоної книги України є закінченим рішенням 

спеціально уповноважених органів державної влади [107, с. 134] у певному 

періоді (наприклад, Червона книга України. Тваринний та рослинний світ 

(однотомне перше видання, 1980 р.) [264, с. 12]; Червона книга України. 

Тваринний світ (друге видання, 1994 р.) [264, с. 12]; Червона книга України. 

Тваринний світ (третє видання, 2009 р.) [263], але особливістю цього 

офіційного державного документа є продовження на постійній і 

систематичній основі роботи над ним, так званого «ведення Червоної книги 

України» – в період між попереднім виданням до наступного. Відповідно до 

ч. 1 ст. 15 Закону України «Про Червону книгу України», ведення Червоної 

книги України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища (на даний час цим органом є Міністерство екології та природних 

ресурсів України, повноваження якого щодо ведення Червоної книги України 

визначені також у пп. 37 п. 4 Положення про нього [110]). Наукове 

забезпечення ведення Червоної книги України, підготовку пропозицій про 

занесення до Червоної книги України та про виключення з неї видів тваринного 

світу, здійснює Національна комісія з питань Червоної книги України, яка 

створюється Національною академією наук України (ч. 3 ст. 15 Закону України 

«Про Червону книгу України» [220]). В юридичній термінології «ведення» 

http://redbook-ua.org/
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реєстрів, будь-яких баз даних тощо означає перш за все «комплекс заходів, які 

забезпечують збір, накопичення та актуалізацію інформації щодо певного 

об’єкта» [109] (це стосується і даної ситуації «щодо об’єктів, занесених до 

Червоної книги Україні, а також щодо рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного світу, які є кандидатами для включення 

до Червоної книги України»). Саме тому можна погодитись із думкою 

В. Є. Флінта, що Червона книга – це «документ перманентної дії, вона постійно 

оновлюється за рахунок надходження нової інформації та характеризує стан 

кожного виду в конкретний період» [256, с. 5]. 

Особливістю національної Червоної книги в контексті даної її 

характеристики також є встановлення в Україні «презумпції винятковості» [24, 

с. 16] щодо об’єктів тваринного світу, яка означає, що будь-який вид 

тваринного світу є звичайним (так званим «нечервонокнижним») і до нього за 

загальним правилом не застосовуються особливості правового режиму та 

використання, поки не встановлено протилежне у черговому виданні Червоної 

книги України, оформленому у вигляді закінченого рішення спеціально 

уповноваженого органу влади. 

По-четверте, Червона книга України як офіційний державний документ 

виникає (підлягає створенню) перш за все в процесі здійснення державою та її 

державними органами своїх завдань та функцій [107, с. 135]; створення 

такого документу входить до кола обов’язків державних органів, а саме: 

Міністерства екології та природних ресурсів України (ведення книги, 

прийняття рішення про включення/виключення із книги), Кабінету Міністрів 

України (офіційне видання та розповсюдження книги), Національної комісії з 

питань Червоної книги України (наукове забезпечення ведення книги, 

узагальнення пропозицій про включення/виключення із книги).  

Відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України «Про Червону книгу України», 

аналіз та узагальнення пропозицій різних зацікавлених осіб про 

включення/виключення із книги здійснюються Національною комісією з питань 

Червоної книги України. Також на цю Національну комісію, відповідно до 
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положення про неї, покладається науково-організаційне забезпечення та 

координація ведення Червоної книги України (у 2009 році згідно з Положенням 

про Національну комісію з питань Червоної книги України, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 р. за № 1176 [111]; 

а наразі, після внесення змін до законодавства з цього питання у 

2013 році [126], – відповідно до постанови Президії Національної академії наук 

від 15 березня 2017 р. № 73 [130]). 

Згідно з ч. 5 ст. 14 Закону України «Про Червону книгу України», рішення 

про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України 

приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (Мінприроди 

України), за поданням Національної комісії з питань Червоної книги України. 

Наразі в Україні діє третє видання Червоної книги України (тваринний 

світ), яке було надруковано у 2009 році (тираж 5000 примірників) [263]. Даний 

документ змінив попереднє – друге видання Червоної книги України 

(тваринний світ), яке існувало ще з 1994 року (тираж 2400 примірників) [264]. 

Перелік видів тварин, що заносяться до третього видання Червоної книги 

України (тваринний світ), а також тих, що виключаються із нього, був 

затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 17 червня 2009 р. № 313 [147], зміни до якого були 

внесені згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 19 грудня 2017 р. № 481 (доповнено Перелік лосем європейським) [128]. 

Вказані накази Мінприроди України від 17 червня 2009 р. № 313 та від 

19 грудня 2017 р. № 481 були прийняті відповідно до рішення Національної 

комісії з питань Червоної книги України, а саме: а) наказ від 17 червня 2009 р. 

№ 313 згідно з рішенням Нацкомісії від 18 грудня 2007 р. (протокол № 7) та від 

24 квітня 2009 р. (протокол № 13) (преамбула наказу [147]); б) наказ від 

19 грудня 2017 р. № 481 – згідно з рішенням Нацкомісії від 09 листопада 

2017 р. (протокол № 2) (преамбула наказу [128]). 
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Міністерство екології та природних ресурсів України, крім видання наказів 

про занесення видів до Червоної книги України та виключення з неї, здійснює 

також ведення Червоної книги України (згідно вимог п. «і» ч. 1 ст. 20, ч. 4 ст. 64 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [183]; 

ч. 1 ст. 15 Закону України «Про Червону книгу України» [220]; абз. 16 пп. 37 

п. 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів 

України [110]). 

А відповідно до ч. 6 ст. 12 Закону України «Про Червону книгу України, 

Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне видання та розповсюдження 

Червоної книги України не рідше одного разу на 10 років [220]. 

Однак особливістю Червоної книги України як офіційного державного 

документу є те, що, крім вказаних державних органів у створенні Червоної 

книги України беруть участь й інші суб’єкти: наукові установи, окремі 

науковці, представники зацікавленої громадськості тощо. Так, наприклад, 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України визначений Президією 

Національної академії наук України, базовою установою Національної комісії з 

питань Червоної книги України (постанова Президії НАН України «Про 

Національну комісію з питань Червоної книги України» від 15 березня 2017 р. 

№ 73 [130]), а за відповідними науково-дослідними установами, державними і 

громадськими організаціями, окремими фахівцями, вченими визнано право 

вносити пропозиції про занесення видів тваринного світу до Червоної книги 

України (ч. 3 ст. 14 Закону України «Про Червону книгу України») [220]. 

Цікавим є той факт, що появі третього видання Червоної книги України 

посприяла громадськість [67, с. 200]. Зокрема, у лютому 2009 року до 

Окружного адміністративного суду м. Києва звернулись Благодійний фонд 

Дніпровського району м. Києва «Київський еколого-культурний центр» та 

Громадська еколого-правова організація «ЕкоПраво-Київ» з адміністративним 

позовом до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України з вимогами визнати 

протиправною бездіяльність відповідачів, пов’язану з невжиттям належних та 
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своєчасних заходів, які б забезпечили офіційне видання та розповсюдження 

третього видання (редакції) Червоної книги України та зобов’язання вжити 

необхідних дій. До моменту звернення до суду та навіть певний час після цього 

відповідачі стверджували про неможливість перевидання Червоної книги 

України з різних причин, у тому числі через брак коштів. Вважаємо, що 

судовий процес сприяв перегляду категоричної позиції відповідачів та 

активізував їх роботу, оскільки лише після відкриття провадження у справі до 

прийняття судового рішення по ній відповідачі принесли до суду докази 

задоволення позовних вимог: накази Мінприроди України про затвердження 

переліків видів тварин і рослин та грибів, що заносяться до третього видання 

Червоної книги України (тваринний світ/рослинний світ) [147; 145] (видані у 

2009 році після відкриття провадження в судовій справі), а також видану 

Червону книгу України (томи «Тваринний світ», «Рослинний світ») у форматі 

книжки. Внаслідок вирішення спору, на підставі заяви позивачів про відмову 

від позову з причини задоволення позовних вимог відповідачами, судова справа 

була закрита (Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва від 

11 листопада 2010 р. у справі № 2а-1983/09/2670 [253]). 

По-п’яте, Червона книга України підлягає створенню, веденню, виданню 

за рахунок коштів Державного бюджету України. Це є однією із визначальних 

ознак книги як державного документу, а також документу, що перебуває у 

власності держави. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 

Червону книгу України», ведення Червоної книги України фінансується за 

рахунок коштів Державного бюджету України [220]. 

По-шосте, Червона книга України як офіційний державний документ 

підлягає виданню (публікації), оприлюдненню та розповсюдженню 

компетентним органом державної влади [275, с. 376], а саме Кабінетом 

Міністрів України, який повинен здійснювати це не рідше одного разу на 

10 років (ч. 6 ст. 12 закону України «Про Червону книгу України»). 

По-сьоме, Червона книга України як офіційний державний документ 

встановлює факти, містить інші відомості, що мають юридичне значення. 
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Цей висновок ґрунтується, зокрема, на наступних положеннях законодавства 

України. В ч. 2 ст. 3 Закону України «Про Червону книгу України» визначено, 

що Червона книга України є основою для розроблення та реалізації програм 

(планів дій), спрямованих на охорону та відтворення рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

занесених до неї. Також і у інших положення Закону вказано про урахування 

вимог щодо охорони об’єктів Червоної книги України під час: розроблення 

нормативно-правових актів (абз. 3 ч. 2 ст. 11), розміщення продуктивних сил, 

вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та 

проектно-планувальної документації, проведення екологічної експертизи (абз. 8 

ч. 2 ст. 11) тощо. 

Виходячи з усього вказаного, можна стверджувати, що відносно цього 

офіційного державного документу важливо, щоб діяла презумпція 

достовірності інформації, вказаної у ньому [276, с. 90]. 

Підсумовуючи все вищевказане, можна констатувати, що правове значення 

Червоної книги України полягає у наступному: 

- Червона книга України є офіційним визнанням державою проблеми 

суттєвого зменшення на її території чисельності видів тваринного світу та їх 

зникнення, офіційним визнанням необхідності вжиття особливих заходів для їх 

охорони, офіційним визнанням підтримки міжнародного екологічного процесу 

та участі у ньому щодо збереження видів тварин, які перебувають під загрозою; 

- Червона книга України на законодавчому рівні проголошена офіційним 

державним документом, тобто таким, який містить відкриту (а також, в певних 

випадках, обмежену за доступом), достовірну, велику за обсягом та різну за 

галузевою приналежністю інформацію, що має юридичне значення, викладеним 

у формі закінченого рішення,зокрема, у паперовій (книжковій) та електронній 

формі, створеним перш за все органом державної виконавчої влади спільно з 

іншими державними та недержавними органами й особами за рахунок 

Державного бюджету України, робота над яким в періоди між черговими 

виданнями триває постійно, а її результати є власністю держави; 
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- Червона книга сама по собі правовідносин між людьми не створює. 

Подібно санітарним, технічним, будівельним та іншим нормам вона відображає 

закони природи та відноситься до розряду так званих техніко-юридичних 

норм [1, с. 55]. Норми Червоної книги України діють не самостійно, а лише у 

сукупності з іншими правовими нормами [1, с. 56]; 

- Червона книга України є тим документом, який на офіційному 

державному рівні визначає, які види тваринного світу є рідкісними і такими, що 

знаходяться під загрозою зникнення, та потребують особливої охорони на 

території України. Саме включення того чи іншого виду тварин до Червоної 

книги є одним із юридичних формалізуючих ознак рідкісного чи зникаючого 

виду як об’єкта правової охорони [39, с. 16]; 

- Червона книга України є основою для розробки та реалізації програм 

(планів дій), спрямованих на охорону та відтворення рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, занесених до неї; 

- Червона книга України містить вимоги щодо охорони та обмеження з 

використання внесених до неї видів диких тварин, які є обов’язковими для 

урахування при розробленні нормативно-правових актів, розміщення 

продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, 

розроблення проектної та проектно-планувальної документації, проведення 

екологічної експертизи; 

- Червона книга України вказує щодо яких видів диких тварин мають бути 

встановлені обмеження на спеціальне використання, оскільки законодавчо 

визначено, що спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів 

Червоної книги України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і 

селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у 

штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій; при цьому, без 

мети отримання прибутку; 

- Червона книга України породжує на державному рівні вжиття цілого 

ряду заходів (дій), прийняття необхідних нормативно-правових та інших актів 

(рішень), у тому числі створення структурних підрозділів, органів, установ, 
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організацій, що наділені повноваженнями стосовно її створення, ведення, 

видання, розповсюдження тощо, а також щодо охорони та відтворення 

внесених до неї об’єктів тваринного світу; 

- Червона книга України породжує державні фінансові правовідносини та є 

їх складовою, оскільки законодавчо визначено, що державні заходи (дії) щодо 

створення, ведення, видання, розповсюдження Червоної книги України, а також 

щодо охорони та відтворення внесених до неї видів диких тварин здійснюються 

за рахунок коштів Державного бюджету України; 

- Червона книга України сприяє охороні видів диких тварин не лише в 

межах країни, а й на міжнародному рівні [102, с. 174], оскільки як і сама книга, 

так і відомості, викладені в ній є предметом міждержавних, міжнародних 

відносин, міжнародних, міждержавних програм та спільного з іншими 

державами, міжнародного фінансування у сфері охорони тваринного світу 

України; 

- Червона книга України відіграє важливу роль в правовому урегулюванні 

підстав правопорушень та застосування юридичної відповідальності, оскільки 

впливає на визнання державою певних дій щодо «червонокнижних» видів 

тваринного світу правопорушеннями та обумовлює встановлення більш суворої 

юридичної відповідальності за їх вчинення. 

І якщо Червону книгу України можна вважати інструментом охорони 

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

– на державному рівні, то на регіональному рівні законодавство передбачає 

можливість прийняття й ведення переліків видів тварин, які підлягають 

особливій охороні на території АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

Прийняття та ведення таких переліків можна вважати складовою частиною 

державної регіональної політики, яка відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про засади державної регіональної політики» являє собою систему 

цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб для 

забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з 



135 

урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, 

демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної 

самобутності [138]. 

Наразі, в Україні державна регіональна політика, яка є складовою 

частиною внутрішнього державної політики, зокрема, екологічної, перебуває у 

стадії реформування й розвитку, в рамках яких її роль повинна бути посилена.  

Зокрема, одним із векторів сталого розвитку до 2020 року визначено 

децентралізацію (одним із різновидів якої є екологічна децентралізація [63, 

с. 39]) та реформу державного управління, а також посилення спроможності 

органів місцевого самоврядування. В цьому аспекті, політика регіоналізації 

відповідає положенням Конституції України, відповідно до яких 

«територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності 

державної території, поєднання централізації та децентралізації у здійсненні 

державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з 

урахуванням їх історичних, економічних, географічних і демографічних 

особливостей, етнічних і культурних традицій». 

Стратегічні правові основи цього наразі закріплені в Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» [240], Стратегії реформування державного 

управління України на 2016–2020 роки [239], Державній стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року [18], Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [55], 

Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року [234], в 

Основних засадах (Стратегії) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року [100] та інших документах [74, с. 164]. 

Об’єктивними передумовами державної регіональної політики є 

структурна неоднорідність території в природно-географічному, ресурсному, 

економічному, соціальному, етнічному та політичному аспектах [82, с. 170]. 

Наразі на законодавчому рівні серед різноманітних стратегічних цілей та 

завдань державної регіональної політики України визначено також збереження 

в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття [18]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/paran8#n8
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Відповідно до законодавства України правову категорію «регіон» 

визначено як територію АР Крим, області, міст Києва та Севастополя [214; 

138]. 

Однак, в контексті особливостей екологічної політики, державна 

регіональна екополітика (як і національна та міжнародна) базується також на 

принципах екосистемного, інтегрованого управління, що може виходити за 

межі законодавчо визначеного поняття «регіону» (наприклад, області) як певної 

адміністративно-територіальної одиниці. Тому, вважаємо, що поняття «регіон» 

слід розглядати значно ширше [75]. 

В цьому контексті слід навести позицію Н. В. Барбашової, яка розглядає 

правову категорію «регіон» не лише через призму: 1) законодавчо виділеної 

частини території України з рівнем управління, наступним за державним, де 

регіонами є АР Крим, області, 2) а і як території України екосистемного 

характеру, які розташовані в межах двох і більше областей України і 

розвиваються на принципах інтегрованого управління для забезпечення їх 

сталого розвитку [3, с. 93]. 

Одним із напрямів, видів, прикладів екологічної децентралізації та 

регіональної екологічної політики є законодавчо обумовлене ведення переліків 

видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (надалі – регіональні 

червоні переліки). Однак, слід зазначити, що суспільні відносини з питань 

ведення регіональних червоних переліків наразі в Україні на законодавчому 

рівні можна вважати неурегульованими на належному рівні, особливо якщо 

порівнювати з правовим регулюванням ведення Червоної книги України, щодо 

якого законодавцем прийнятий спеціальний закон [220]. 

Такий висновок зроблений на підставі того, що аналіз законодавчих актів з 

цього питання дозволив виявити лише згадку про регіональні червоні переліки 

в контексті регулювання інших питань та лише в декількох статтях Закону 

Україні «Про тваринний світ», а саме в: абз. 8 ч. 1 ст. 37, де передбачено, що 

«охорона тваринного світу забезпечується шляхом: встановлення особливого 
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режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до 

переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя»; абз. 7 ч. 2 

ст. 34, де передбачено, що «користувачі об’єктами тваринного світу, які 

здійснюють ведення мисливського та рибного господарства, також зобов’язані: 

в межах закріпленої території здійснювати охорону об’єктів тваринного світу, 

дотримуватися режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги 

України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на 

території АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя» [217]. 

До того ж, основні законодавчі акти України, які визначають 

повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, у 

тому числі у сфері охорони тваринного світу (Конституція України [51], закони 

України «Про місцеві державні адміністрації» [179], «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [178], «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [183], «Про тваринний світ» [217] тощо) не містять норм, які б 

чітко вказували, які органи, за якими критеріями та в який спосіб приймають 

регіональні червоні переліки видів тварин. В цих документах встановлено лише 

наступне: 

- ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» – державне управління в галузі охорони навколишнього 

природного середовища здійснюють… Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцеві ради та виконавчі органи сільських, селищних, міських 

рад… [183]; 

- ч. 1 ст. 11 Закону України «Про тваринний світ» – державне управління 

та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

здійснюють, …Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації… [217]; 

- ч. 2 ст. 11 Закону України «Про тваринний світ» – органам місцевого 

самоврядування законами можуть бути надані окремі повноваження органів 
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виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного 

світу [217]; 

- ч. 1 ст. 15 Закону України «Про тваринний світ» – до повноважень 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у 

містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення 

тваринного світу належить організація та здійснення заходів щодо охорони 

тваринного світу та поліпшення середовища його існування й здійснення інших 

повноважень, передбачених законом [217]. 

Однак в законодавстві України відсутні спеціальні норми стосовно 

регулювання суспільних відносин з ведення регіональних червоних переліків 

тварин, які підлягають особливій охороні. Абсолютно іншою є правова ситуація 

в аналогічній сфері суспільних відносин, які стосуються регіональної охорони 

видів рослин. Для порівняння, в ч. 2 ст. 30 Закону України «Про рослинний 

світ» чітко встановлено, що види рослин, які не занесені до Червоної книги 

України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення 

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

можуть заноситися до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні 

на цих територіях. Перелік та Положення про нього затверджуються 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, 

Київською та Севастопольською міськими радами [209]. Тобто в подібних 

правовідносинах щодо рослинного світу прийнято окрему правову норму, яка 

передбачає можливість прийняття подібного переліку щодо рідкісних рослин в 

регіоні, чітко визначено назву Переліку, до якого можна занести рідкісні 

рослини, а також суб’єкта, який наділений повноваженнями прийняти такий 

перелік, чітко передбачено характер норми (диспозитивна, оскільки 

застосовано слова «можуть заноситися»), чітко окреслено, що до переліку 

можна занести лише ті рідкісні рослини, які не занесені до Червоної книги 

України. Така правова визначеність знімає цілий ряд запитань стосовно того 
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хто, що і як приймає, і який основний критерій внесення того чи іншого виду 

рослин до переліку [75, с. 537–538]. 

Вочевидь, вказана сфера суспільних відносин щодо регіональної охорони 

видів тварин, які підлягають особливій охороні на території АР Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя, потребує правового урегулювання. 

Наразі в Україні на рівні регіонів, за відсутності чіткої централізованої 

правової визначеності, було виявлено 17 (сімнадцять) регіональних переліків 

видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Ці переліки були 

затверджені рішеннями обласних рад та Київською міською радою у вигляді 

окремих додатків до рішень (через анексію не включена практика щодо 

Автономної Республіки Крим). Із них: 16 (шістнадцять) переліків були 

затверджені на рівні області (у Вінницькій [137], Волинській [139], 

Дніпровській [167], Житомирській [155], Закарпатській [148], 

Кіровоградській [151], Луганській [129; 156], Львівській [172], 

Миколаївській [150], Одеській [152], Полтавській [146], Сумській [173], 

Харківській [153], Херсонській [168], Хмельницькій [186; 131], 

Чернівецькій [175] областях) та 1 (один) перелік в місті Києві [154]. Чинні 

наразі переліки були прийняті (затверджені) в період 1990–2015 років: перший 

із чинних – у Миколаївській області був прийнятий у 1990 році, а останній із 

чинних – у Житомирській області у 2015 році. Тобто, актуальність інформації 

по видам тварин, які потребують охорони є різною. 

При цьому, в одних випадках місцеві ради своїм рішенням затверджували 

одразу два переліки: 1) окремо перелік видів тварин, які не занесені до Червоної 

книги України, але потребують особливої охорони в межах області чи є 

рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території 

області; та 2) окремо перелік видів тварин, які занесені до Червоної книги 

України та поширені на території області (наприклад, у Вінницькій 

Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій 

областях). В інших випадках місцеві ради ухвалювали лише один перелік – 
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видів тварин, що підлягають охороні на території певної області чи міста Києва, 

до яких входять: 1) тварини, які не включені до Червоної книги України 

(наприклад, у Полтавській, Миколаївській, Луганській, Вінницькій, 

Херсонській областях); або 2) які можуть включати види, як занесені, так і не 

занесені до Червоної книги України (наприклад, в Одеській та Дніпровській 

областях) [75, с. 538]. 

Зокрема, регіональні переліки (з видами тварин, які не занесені до 

Червоної книги України) дозволяють охороняти в цілому благополучні види на 

неблагополучних ділянках їх ареалів з урахуванням особливостей місцевих 

популяцій, їх значення для підтримання локального біологічного різноманіття; 

забезпечувати охорону мігруючих видів, не занесених до Червоної книги 

України, тощо [104, с. 8]. 

Практика одночасного існування двох переліків щодо видів тварин, які 

підлягають регіональній особливій охороні (коли перший з них включає види з 

Червоної книги України, а інший – ні) або коли один-єдиний перелік містить 

види, занесені та не занесені до Червоної книги України, – відрізняється від 

підходу законодавця в частині регіональної охорони видів рослинного світу (як 

вже було вказано вище, у ч. 2 ст. 30 закону України «Про рослинний світ» чітко 

урегульовано, що до регіонального переліку можна занести лише ті рідкісні 

рослини, які не занесені до Червоної книги України [209]). Це обумовлює 

необхідність встановлення на законодавчому рівні єдиного підходу в Україні до 

регіональної охорони видів тварин, які підлягають особливій охороні, зокрема, 

на території АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

Водночас навіть огляд назв діючих переліків показав, що місцеві ради так 

само по-різному підходили до даного питання: назву «Список», наприклад, 

було надано перелікам у Львівській, Чернівецькій, Волинській, Дніпровській 

областях; назву «Загальний список» – у Вінницькій та Житомирській; а 

безпосередньо назву «Перелік» – у Одеській, Закарпатській, Сумській, 

Кіровоградській, Миколаївській, Луганській, Херсонській, Полтавській, 

Хмельницькій, Харківський областях та у місті Києві. 
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Повна назва – «Перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на 

території…, – збігається із назвою вказаною в Законі України «Про тваринний 

світ» лише у Одеській, Закарпатській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, 

Луганській областях та у місті Києві. Але Луганською облрадою був 

затверджений такий перелік лише щодо хребетних тварин. 

Відсутність централізованого державного правового регулювання відносин 

щодо ведення переліків видів тварин, які підлягають регіональній особливій 

охороні, ряд областей спробувало компенсувати шляхом затвердження 

обласними радами окремих Положень про переліки (наприклад, у Вінницькій, 

Дніпровській, Житомирській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, 

Сумській та Херсонській областях). 

Але ці Положення не внесли узгодженості в правове регулювання ведення 

в регіонах переліків. Так, аналіз змісту вказаних Положень призводить до 

загального висновку, що джерелом натхнення для розробників був закон 

України «Про Червону книгу України». І хоч дія цього Закону не 

розповсюджується на видів тварин, які занесені до переліків, що підлягають 

регіональній особливій охороні, але це не стало перешкодою для застосування 

його норм у текстах Положень за аналогією шляхом компіляції та деяких змін. 

Звісно, у випадку правової неурегульованості, такий підхід є позитивним для 

намагання формувати узгоджену та ефективну регіональну політику щодо 

охорони видів тварин, які підлягають особливій охороні в регіоні. Але 

відсутність чітких та обов’язкових законодавчих вимог й орієнтирів для 

створення й ведення регіональних переліків, на жаль, все одно призвело в 

різних регіонах до різних підходів у розумінні, правовому регулюванні та 

правозастосуванні [75, с. 539]. 

Так, згідно з Положеннями про переліки, в більшості областей, де такі 

положення прийняті, встановлено, що підставою для занесення до 

регіонального переліку певного виду тварин є: наявність даних (у 

Житомирській області – даних моніторингу) про чисельність його популяцій та 

динаміку (у Полтавській – положення про «динаміку» відсутнє), поширення 
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(ареал), зміни умов існування, що підтверджують вжиття заходів для охорони 

(у Одеській області продовжено – «за 10 років») (зокрема, у Вінницькій, 

Житомирській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, 

Херсонській областях). У Положенні Дніпровської області встановлено, що 

підставою є: наукове обґрунтування, яке містить відомості про поширення 

певного виду тварин, статус виду й категорії, відповідно до цього Положення, 

рекомендації стосовно відновлення зникаючих видів тощо (п. 4.3). 

У Положеннях про переліки Житомирської, Львівської, Одеської, 

Полтавської та Херсонської областей в різних інтерпретаціях вказано, що до 

переліків занесені види/рідкісні види, крім тих, що занесені до Червоної книги 

України, які постійно або тимчасово зростають у природних умовах на 

території області (у Одеській області додано «в межах її територіальних вод, 

континентального шельфу») та знаходяться під загрозою зникнення (у 

Львівській та Одеській областях замість слів «знаходяться під загрозою 

зникнення» вказано «потребують охорони»). 

Зовсім по-іншому це саме питання урегульовано в Положеннях про 

переліки Вінницької, Дніпровської, Луганської та Сумської областей. Так, в 

Положенні про перелік Вінницької області встановлено, що до переліку 

занесені аборигенні види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але 

є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території 

області (преамбула); у Положенні про перелік Дніпровської області – реліктові 

та ендемічні види, що перебувають на межі реалу, види, що мають особливу 

наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується 

внаслідок господарської діяльності людини (як внесені, та і не внесені до 

Червоної книги України) (п. 4.5.); у Положенні про перелік Луганської 

області – рідкісні, зникаючі, ендемічні, реліктові види хребетних тварин, які 

зустрічаються на території області та потребують охорони, але не занесені до 

Червоної книги України (п. 3); у Положенні про перелік Сумської області – 

види тварин (крім тих, що занесені до Червоної книги України), які постійно 

або тимчасово зростають у природних умовах на території області, знаходяться 
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під загрозою зникнення (п. 4), види тварин, які мають особливу наукову 

цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок 

господарської діяльності людини (п. 19). Такі суттєві відмінності є недоліком, 

який повинен бути усунутий на державному рівні шляхом встановлення єдиних 

юридичних правил. 

У всіх Положеннях також згадано про повноваження департаментів 

екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій щодо 

ведення переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні в регіоні. 

Зокрема: у Положеннях Полтавської та Херсонської областей встановлено, що 

департаменти екології здійснюють ведення переліків; у Положеннях 

Дніпровської та Одеської областей – організацію ведення; у Положеннях 

Вінницької, Житомирської та Львівської областей – що департаменти екології 

вносять до обласних рад подання про внесення до/виключення з переліків видів 

тварин, у Положенні Дніпровської області – що такі подання департаменти 

екології вносять до обласних державних адміністрацій, а останні вносять 

подання до обласних рад; у Положенні Луганської області – що до 

департаменту екології наукові та інші установи, підприємства, організації та 

громадяни надають інформацію про поширення, чисельність тощо видів 

хребетних тварин, занесених до Переліку. 

Чіткий строк перевидання переліків видів тварин, що підлягаю особливій 

охороні в регіоні, а саме: не рідше одного разу на 10 років (за прикладом 

Червоної книги України), встановлений лише в Положеннях Житомирської та 

Сумської областей. 

До того ж, особливістю одних переліків видів тварин, що підлягають 

особливій охороні в регіоні, є вказівка по кожному внесеному виду 

наявності/відсутності факту включення до Червоної книги України, 

Європейського Червоного списку, Червоного списку Міжнародного Союзу 

охорони природи, а також охорони за Бернською [50], Боннською [46], 

Вашингтонською (CITES) [47] Конвенціями та/або Червоною книгою Чорного 
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моря [267] (подекуди навіть із зазначенням категорії охорони). Така 

особливість, наприклад, притаманна: 

- Переліку Одеської області (де вказано про охорону також за Червоною 

книгою України, Європейським червоним списком, Червоним списком 

Міжнародного Союзу охорони природи, Бернською, Боннською Конвенціями, 

Конвенцією CITES, Червоною книгою Чорного моря);  

- Переліку Житомирської області (де вказано про охорону за Червоною 

книгою України, Європейським червоним списком, Червоним списком 

Міжнародного Союзу охорони природи, Бернською, Боннською, 

Вашингтонською (CITES) Конвенціями;  

- Списку Львівської області (вказівка на охорону за Європейським 

червоним списком, Червоним списком Міжнародного Союзу охорони природи, 

Додатками Бернської Конвенції);  

- Загальному переліку Вінницької області (вказівка на наявність охорони 

відповідних видів за Червоною книгою України, Європейським червоним 

списком, Бернською Конвенцією);  

- Червоному списку Дніпропетровської області (вказівка на включення 

відповідних видів до Червоної книги України та Червоного списку 

Міжнародного Союзу охорони природи). 

В інших регіонах занесення до переліку тих чи інших видів тварин, які 

підлягають особливій охороні в регіоні, здійснено шляхом звичайного 

перерахування у вигляді списку з вказівкою назви тварини лише українською 

мовою (в Полтавській, Миколаївській областях), українською та латинською 

мовами (в Чернівецькій, Закарпатській, Сумській, Луганській, Херсонській, 

Кіровоградській, Чернігівській, Житомирській, Львівській, Вінницькій, 

Одеській, Харківській областях та місті Києві) або українською, російською та 

латинською мовами (в Дніпропетровській області). Важливим є визнання 

обов’язковим зазначення назви виду латинською мовою (для ідентифікації 

тварин, які підлягають особливій охороні в регіоні, відповідно до червоних 
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списків видів, які підготовлені міжнародними організаціями, або списків видів, 

які є складовими природоохоронних конвенцій, стороною яких є Україна). 

Подібно до Червоної книги України, в ряді регіонів України вищевказані 

переліки лягли в основу ілюстрованих книжкових видань, але такі видання не 

мають офіційного обов’язкового статусу документів, а їх значення є переважно 

науково-прикладним. Наприклад, у 2013 році видана Червона книга 

Харківської області. Тваринний світ [266]; у 2011 році – Червона книга 

Дніпропетровської області (тваринний світ) [261] та Червона книга Українських 

Карпат. Тваринний світ [265]; у 2007 році – Червона книга Буковини: 

Тваринний світ [260]. 

Переймаючи досвід ведення Червоної книги України, в ряді областей були 

встановлені охоронні категорії щодо видів тварин, включених до регіональних 

переліків. Так, у Дніпровській та Житомирській областях подібно до Червоної 

книги України визначено 5 (п’ять) основних охоронних категорій видів тварин: 

0-зниклі, 1-зникаючі, 2-вразливі, 3-рідкісні, 4-недостатньо вивчені (неоціненні); 

та 2 (дві) додаткові: 5-недостатньо відомі, 6-зниклі у природі. У Львівській 

області охоронні категорії встановлені як у Червоній книзі України – 0-зниклі, 

1-зниклі в природі, 2-зникаючі, 3-вразливі, 4-рідкісні, 5-неоціненні, 6-

недостатньо відомі, у Одеській вже по іншому – зникаючі, рідкісні, вразливі, 

недостатньо вивчені, екзоти рідкісні в межах природного ареалу; а у 

Полтавській – 0-зниклі, І-зникаючі, ІІ-вразливі, ІІІ-рідкісні, ІV-невизначені, V-

недостатньо відомі, VІ-відновлені. Спільними для всіх цих випадках є такі 

охоронні категорії як: зникаючі, вразливі, рідкісні, недостатньо відомі. 

Отже, проаналізувавши та узагальнивши практику прийняття та ведення в 

Україні переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, можна 

зробити висновок, що така практика в регіонах є неузгодженою та суттєво 

різниться, що обумовлює необхідність створення єдиних правових, 

організаційних, методологічних підходів, критеріїв, правил, зокрема, шляхом 

прийняття на національному рівні спеціальних нормативно-правових актів чи 
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спеціальних норм у вже існуючих нормативно-правих актах з урахуванням 

рекомендацій Міжнародного союзу охорони природи (зокрема, 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) [280]). Це може полягати 

в урегулюванні даного питання як на рівні системоутворюючого Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища України» (у 

вигляді загального положення) та Закону України «Про тваринний світ», так і 

на рівні Закону України «Про Червону книгу України» (можливо зі зміною 

назви Закону – щось на кшталт «Про Червону книгу України та регіональні 

червоні переліки» (назва переліку може бути інша)) або на рівні окремого 

спеціального Закону про регіональні червоні переліки (назва переліку може 

бути інша), а також, за необхідності, – на рівні підзаконних нормативно-

правових актів, прийнятих на розвиток законів (в Росії, наприклад, прийняті 

Міністерством природних ресурсів прийняті Методичні рекомендації щодо 

ведення Червоної книги суб’єкта Російської Федерації [88]). 

Єдині підходи в цьому питанні в регіонах України дуже важливі для 

узгодженої та ефективної охорони видів тварин, які підлягають особливій 

охороні на регіональному рівні. Особливо важливим це є також для охорони 

мігруючих видів тварин, що підлягають особливій регіональній охороні. 

Не менш важливим, хоч і не дослідженим у даній статті, є питання 

юридичного забезпечення виконання прийнятих у регіонах рішень щодо 

охорони видів тварин, які підлягають особливій охороні в регіоні, наприклад, 

шляхом встановлення адміністративної відповідальності за порушення 

регіональних рішень, положень тощо, а також за пошкодження, знищення видів 

тварин, занесених до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні 

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

та середовищ їх існування. 

Так, наприклад, у ст. 90 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення визнано адміністративним правопорушенням та встановлена 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w14


147 

адміністративна відповідальність лише за «порушення вимог щодо охорони 

видів тварин і рослин, занесених» лише «до Червоної книги України», а у 

ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за «порушення 

порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, які перебували в межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених» тільки «до 

Червоної книги України, або «які охороняються відповідно до міжнародних 

договорів України» [38]. До того ж, у ч. 1 ст. 5 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення не закріплено права Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних рад, ради міста Києва чи Севастополя 

приймати рішення щодо переліків видів тварин, які підлягають особливій 

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

Севастополя й Положень про них, за порушення яких наставала б 

адміністративна відповідальність (наприклад, за статтями 88-1, 90 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення тощо). У ст. 5 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення наразі лише встановлено, що сільські, 

селищні, міські, обласні ради мають право приймати в межах, що визначаються 

законами, лише рішення з питань боротьби зі стихійним лихом і епідеміями, які 

передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, а також 

рішення з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відповідальність 

встановлено ст. 107 цього Кодексу (ч. 1) [38]. Сільські, селищні, міські ради 

встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких 

адміністративну відповідальність передбачено статтями 152 (порушення 

державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, 

правил благоустрою територій населених пунктів), 159 (порушення правил 

торгівлі на ринках), 182 (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-

правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил 

додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях) цього Кодексу 

(ч. 2) [38]. 

В зв’язку з цим, вважаємо за доцільне передбачити адміністративну 

відповідальність за порушення регіональних рішень, положень тощо, а також за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w14
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пошкодження, знищення видів диких тварин, занесених до регіональних 

переліків, та середовищ їх існування. 

Уваги також заслуговує положення законодавства, відповідно до якого в 

Україні передбачена можливість прийняття ще одного переліку видів тварин, 

що підлягають особливій охороні, який слід відмежовувати як від Червоної 

книги України, так і, особливо, від переліків видів тварин, які підлягають 

особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя. 

Зокрема, у ч. 3 ст. 44 Закону України «Про тваринний світ» передбачено, 

що види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу 

наукову, природоохоронну та іншу цінність, за рішенням центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, заносяться до переліків видів 

тварин, що підлягають особливій охороні. 

Тобто, крім Червоної книги України та переліків видів тварин, які 

підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя, Закон передбачає можливість прийняття 

іншого спеціального переліку, що повинен відповідати наступним вимогам: 

- назва переліку: перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні 

(можливо: перелік видів тварин, що не занесені до Червоної книги України; але 

мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, і підлягають 

особливій охороні); 

- територія, якої стосується: не визначена, тобто перелік може 

прийнятись для всієї території України (загальнонаціональний), а може й щодо 

певного регіону (регіональний: Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя) тощо; 

- критерії, вимоги щодо включення тварин: а) тварини не занесені до 

Червоної книги України; але б) тварини мають особливу наукову, 

природоохоронну та іншу цінність; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w17
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- суб’єкт прийняття та вид рішення: центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища (наразі – Міністерство екології та природних ресурсів 

України); наказ (відповідно до п. 8. Положення про Міністерство екології та 

природних ресурсів України, Мінприроди в межах повноважень, передбачених 

законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих 

відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України 

видає накази, організовує та контролює їх виконання [110]). 

Наразі, реалізуючи положення Закону, в Україні були прийняті та діють: 

1) Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території 

Донецької області, затверджений наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 11 вересня 2017 р. № 333 [105]; 2) Перелік видів тварин, 

що підлягають особливій охороні на території Харківської області, 

затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 

27 червня 2018 р. № 237 [106]. 

І хоча законодавчі вимоги щодо таких переліків належним чином не 

сформульовані у законодавстві, однак, враховуючи визначену в Законі їх 

специфіку, а також особливості переліків видів тварин, які підлягають 

особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя, з урахуванням правових засад характеристики Червоної 

книги України, можна зробити висновок, що вказані переліки можуть 

прийматись як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях; вони 

повинні включати види тварин, які не занесені до Червоної книги України 

(наприклад, відсутні підстави для такого занесення, згідно з критеріями, 

визначеними законодавством); повинні мати особливу наукову, 

природоохоронну та іншу цінність; види тварин, включені до переліків, 

підлягають особливій охороні; приймаються (заносяться, виключаються) згідно 

з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України; не входять до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w14
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існуючої в Україні системи національних та регіональних червоних 

книг/переліків. 

Отже, можемо констатувати, що в Україні одночасно можуть бути 

прийняті та діяти у сфері охорони тваринного світу: 

- на загальнодержавному рівні: 

а) Червона книга України (види тварин вносяться чи виключаються за 

наказом Міністерства екології та природних ресурсів України); 

б) Перелік видів тварин, що не занесені до Червоної книги України; але 

мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність і підлягають 

особливій охороні на території України (види тварин вносяться чи 

виключаються, аналогічно, – за наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України); 

- на регіональному рівні:  

а) переліки видів тварин, які підлягають особливій охороні на території 

АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя (види тварин вносяться чи 

виключаються за рішенням рад АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя); 

б) переліки видів тварин, що не занесені до Червоної книги України; але 

мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність і підлягають 

особливій охороні на території України на території АР Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя (види тварин вносяться чи виключаються за наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України). 

У випадку наявності законодавчої можливості для прийняття двох видів 

регіональних переліків маємо проблему відсутності чітких критеріїв 

розмежування їх змісту, ролі та значення, що не виключає можливості на 

практиці дублювання одного переліку іншим. Ця ситуація потребує 

законодавчих змін з метою належного правового урегулювання (наприклад, 

шляхом встановлення додаткової вимоги, що такі переліки приймаються лише 

на національному рівні). 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w17
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2.2 Інструменти правового забезпечення використання рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин 

 

Тваринний світ є для людини джерелом користі та насолоди, 

першоджерелом виробництва та умовою її біологічного існування. Дикі 

тварини приносять велику користь, задовольняючи різноманітні потреби 

людини. Люди використовують тваринний світ без особливої обачності, не 

замислюючись над тим, що цей об’єкт природи необхідно зберегти для 

нинішніх та прийдешніх поколінь. На жаль, потреби людини у використанні 

об’єктів тваринного світу розвиваються набагато швидше, ніж усвідомлення 

необхідності їх охорони. Вплив людини на тваринний світ призводить до 

зменшення чисельності окремих його видів або їх знищенню. Тваринний світ 

належить до числа поновлювальних природних ресурсів, здатних при певних 

природних умовах в міру їх використання постійно поновлюватись [28, с. 123]. 

Однак обсяг вилучення природних ресурсів, що перевищує можливості їх 

природного відновлення, переводить такі природні ресурси в категорію 

невідновлюваних. Перевищення вилучення над відновленням, навіть 

тимчасове, є небезпечним не стільки скороченням запасів указаних природних 

ресурсів, скільки порушенням природних регуляторних механізмів 

відновлення [92, с. 25]. 

В результаті перевищення під час природокористування вилучення 

ресурсів тваринного світу над їх відновленням, а також внаслідок інших 

факторів насамперед виникає зменшення чисельності та/або зникнення певних 

видів тварин і з’являється їх нова особлива категорія, що, зокрема, в Україні 

об’єднується поняттям «рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою 

зникнення, видів диких тварин, які заносяться до Червоної книги України. 

У законодавстві України, щодо природних ресурсів загалом 

застосовуються формулювання «природокористування» та «використання 

природних ресурсів» (а щодо тваринного світу, а також рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, занесених до 
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Червоної книги України, зокрема, – формулювання «використання тваринного 

світу», «використання об’єктів Червоної книги України»). 

В Україні законодавче визначення понять «природокористування» та 

«використання природних ресурсів» (а також відповідно – «використання 

тваринного світу», «використання об’єктів Червоної книги України») відсутнє, 

однак такі визначення мають місце на доктринальному рівні. 

Як зазначає Н. І. Нестерова, відповідно до загальнонаукового розуміння, 

природокористування – це сфера суспільно-виробничої діяльності, яка 

спрямована на задоволення потреб людства за допомогою природних 

ресурсів [92, с. 25]. Н. Р. Кобецька у своєму дисертаційному дослідженні 

вказує, що базове поняття права природокористування, не зважаючи на тривалу 

історію теоретико-правового аналізу, змістовно практично не змінилося та 

зазначає, що в сучасній навчальній еколого-правовій літературі 

природокористування розуміють як використання властивостей (як правило, 

робиться акцент на «корисних властивостях») навколишнього природного 

середовища, природних об’єктів для задоволення економічних, екологічних, 

оздоровчих, лікувальних, культурних, естетичних та інших потреб людини [35, 

с. 28–29]. 

В правовій науці, серед різних думок щодо змісту природокористування, 

вважаю за необхідне зупинитись на дослідженнях і висновках О. Г. Котеньова 

та М. А. Дейнеги. 

Так, на думку О. Г. Котеньова, природокористування – це юридично 

обумовлена, правомірна вольова діяльність людини або інших формувань у її 

особі, пов’язана з пошуком, вивченням та використанням природних ресурсів з 

метою задоволення своїх життєво необхідних та інших потреб [58, с. 26]. 

Згідно з позицією М. А. Дейнеги, природокористування як правова 

категорія – це основна форма взаємодії людини (або інших похідних від неї 

суспільних формацій) і навколишнього природного середовища, що 

реалізується через систему заходів, спрямованих на використання й 

відтворення природних ресурсів, створення умов для їх відновлення, охорону 
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природних об’єктів і навколишнього природного середовища в цілому, з метою 

задоволення різноманітних потреб. При цьому основними напрямами і видами 

діяльності у сфері природокористування є: використання природних ресурсів; 

відтворення природних ресурсів; відновлення природних ресурсів; охорона 

природних об’єктів і навколишнього природного середовища [16, с. 106]. 

Тобто вчена розмежовує поняття «природокористування» та 

«використання природних ресурсів» та відносить останнє до основних напрямів 

та видів діяльності у сфері природокористування, підтримуючи та розвиваючи 

подібні позиції інших вчених, наприклад, Н. Р. Кобецької, яка вважає, що: 

- «право природокористування в контексті господарського освоєння, 

експлуатації природних ресурсів може розглядатись як особливий правовий 

титул приналежності природних ресурсів певним суб’єктам (особливе речове 

право), а використання природних ресурсів як вид господарсько-економічної 

діяльності, пов’язаної з освоєнням природних ресурсів; 

- термін «використання природних ресурсів» більш прийнятний при 

характеристиці конкретного виду діяльності щодо отримання користі, 

вилучення матеріальних чи нематеріальних компонентів природоресурсної 

матерії, а в юридичному «звучанні» – коли йдеться про правовідносини, що 

складаються у сфері цієї діяльності, водночас термін «природокористування» 

має широкий спектр тлумачень та охоплює весь процес взаємодії людини з 

природним середовищем, до того ж поняття «право природокористування» 

більше підходить для позначення суб’єктивного права особи» [35, с. 87]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про тваринний світ», в Україні 

можуть здійснюватися такі конкретні види використання об’єктів тваринного 

світу як: мисливство; рибальство, включаючи добування водних безхребетних 

тварин; використання об’єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, 

виховних та естетичних цілях; використання корисних властивостей 

життєдіяльності тварин – природних санітарів середовища, запилювачів рослин 

тощо; використання диких тварин з метою отримання продуктів їх 
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життєдіяльності; добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і 

розведення у напіввільних умовах чи в неволі. 

Даний законодавчо визначений перелік конкретних видів використання 

об’єктів тваринного світу є не вичерпним, а орієнтовним. На це, зокрема, 

вказують положення ч. 2 ст. 20 Закону України «Про тваринний світ», 

відповідно до яких визначено, що Законами можуть бути передбачені й інші 

види використання об’єктів тваринного світу. 

Особливі вимоги щодо використання рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів диких тварин встановлені саме для тих видів, що 

занесені до Червоної книги України (є об’єктами Червоної книги України). 

Ці вимоги встановлюються як Законом України «Про Червону книгу 

України», так і Законами України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про природно-

заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», 

іншими нормативно-правовими актами (ст. 18 Закону України «Про Червону 

книгу України») [220]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 38 базового Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», використання природних ресурсів 

здійснюється в порядку загального і спеціального використання [183]. 

А оскільки до природних ресурсів належать також рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення, види диких тварин, у тому числі такі, які 

занесені до Червоної книги України, то цей факт дозволяє стверджувати про 

поширення вказаної норми також і на них (згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України 

«Про Червону книгу України»; ч. 1 ст. 5, п. «ж» ч. 1 ст. 39 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища»). 

Відповідно до положень ч. 2 ст. 38 Закону, право загального використання 

природних ресурсів гарантується громадянам законодавством України для 

задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, 

рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за 

окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, 
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передбачених законодавством України. Тобто, право загального 

природокористування характеризується загальнодоступністю, безоплатністю, 

не вимагає будь-якого спеціального дозволу й закріплення цих ресурсів і 

служить для задоволення життєво необхідних потреб [2]. 

А згідно з ч. 3 ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», в порядку спеціального використання природних 

ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у 

володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних 

дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення 

виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України, – на пільгових умовах. 

При цьому саме у вказаній ст. 38 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», вперше в законодавстві України був 

запроваджений поділ права використання природних ресурсів на: 1) право 

загального використання природних ресурсів та 2) право спеціального 

використання природних ресурсів. Автори науково-практичного коментаря до 

цього Закону вказують, що такий поділ «мав на меті, з одного боку, гарантувати 

право громадян на вільний доступ до природних ресурсів для задоволення 

життєво необхідних потреб, а з другого – визначити обов’язкові умови набуття 

права на використання природних ресурсів у виробничих та інших 

господарських цілях» [83, с. 197]. Це зумовлено тим, що «в процесі 

спеціального природокористування природні ресурси піддаються значно 

більшому тиску, навантаженню, а їх використання суттєво перевищує за 

обсягами таке, що має місце при загальному природокористуванні. Одночасно 

створюється більша загроза заподіяння шкоди довкіллю, а через нього – стану 

здоров’я населення та збереженню всього біологічного та ландшафтного 

різноманіття» [22, с. 95–96]. 

При цьому, «наведені у ст. 38 Закону характеристики загального та 

спеціального використання природних ресурсів є досить загальними, що 

обумовило їх конкретизацію в інших нормативно-правових актах», зокрема, «у 
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головних актах природоресурсного законодавства вони конкретизуються із 

урахуванням особливостей сфери природокористування» [83, с. 198]. 

Такий головний акт природоресурсного законодавства, як Закон України 

«Про тваринний світ», теж проголошує поділ використання, але вже об’єктів 

тваринного світу, на: 1) загальне використання об’єктів тваринного світу та 

2) спеціальне використання (статті 16–17 Закону). 

Зокрема, в частині загального використання об’єктів тваринного світу, 

проголошено, що громадянам гарантується право безоплатного загального 

використання об’єктів тваринного світу для задоволення життєво необхідних 

потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо) (ч. 1 ст. 16 Закону 

України «Про тваринний світ»). В цій же ст. 16 Закону серед умов та 

характеристик права загального використання об’єктів тваринного світу також 

визначено й наступне: 

- загальне використання об’єктів тваринного світу здійснюється без 

вилучення об’єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком 

любительського і спортивного рибальства у водних об’єктах загального 

користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного 

вилову) (ч. 2); 

- у порядку загального використання об’єктів тваринного світу 

здійснюється використання корисних властивостей життєдіяльності тварин – 

природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо, а також 

використання об’єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, 

виховних, естетичних та інших цілях, не заборонених законом (ч. 3); 

- під час здійснення загального використання об’єктів тваринного світу 

забороняється знищення тварин, руйнування їхнього житла та інших споруд 

(нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення 

середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження (ч. 4). 

Серед правових засад загального використання тваринного світу можна 

назвати також ч. 1 ст. 28 Закону України «Про тваринний світ», в якій 

визначено, що використання об’єктів тваринного світу, які перебувають у стані 
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природної волі, в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях 

здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами 

безоплатно і без відповідних дозволів чи інших документів, якщо при цьому 

об’єкти тваринного світу не вилучаються (у тому числі тимчасово) із 

природного середовища, тваринам та середовищу їх існування не завдається 

шкоди, не порушуються права власників та користувачів природних ресурсів. 

В ч. 2 ст. 28 цього ж Закону регламентовано, що використання об’єктів 

тваринного світу, які перебувають у напіввільних умовах чи в неволі, для 

наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілей може 

здійснюватися за плату без вилучення тварин із середовища їх існування. 

В частині спеціального використання об’єктів тваринного світу, в 

частинах 1, 3 ст. 17 Закону України «Про тваринний світ» визначено, що до 

спеціального використання об’єктів тваринного світу належать усі види 

використання тваринного світу (за винятком передбачених законодавством 

випадків безоплатного любительського і спортивного рибальства у водних 

об’єктах загального користування), що здійснюються: а) з їх вилученням 

(добуванням, збиранням тощо) із природного середовища та б) лише за 

відповідними дозволами чи іншими документами, що видаються в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України (ця вимога поширюється також на 

власників чи користувачів земельними ділянками, на яких перебувають 

(знаходяться) об’єкти тваринного світу). Спеціальне ж використання об’єктів 

тваринного світу саме в порядку ведення мисливського і рибного господарства 

здійснюється ще й з наданням відповідно до закону підприємствам, установам, 

організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями та 

рибогосподарськими водними об’єктами (згідно з ч. 2 ст. 17 Закону України 

«Про тваринний світ»). 

Закон України «Про тваринний світ» серед іншого передбачає, що за 

спеціальне використання об’єктів тваринного світу справляється збір (ч. 1 

ст. 18). Серед таких видів спеціального використання Закон у ч. 2 ст. 18 

називає: 1) мисливство; 2) рибальство, включаючи добування водних 
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безхребетних тварин; використання диких тварин з метою отримання продуктів 

їх життєдіяльності; 3) добування (придбання) диких тварин з метою їх 

утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі; 4) використання 

об’єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та 

естетичних цілях у разі їх вилучення з природного середовища з метою 

отримання прибутку. 

Водночас, у ч. 3 ст. 18 Закону передбачено, що ряд видів спеціального 

використання об’єктів тваринного світу здійснюються без справляння збору, а 

саме: використання об’єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, 

виховних та естетичних цілях (якщо це не пов’язано з отриманням прибутку), з 

метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, які зазнають 

лиха, регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров’я 

населення і відвернення заподіяння шкоди природному середовищу, 

господарській та іншій діяльності, а також регулювання чисельності хижих і 

шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства. 

При цьому, в ч. 2 ст. 44 Закону України «Про тваринний світ» визначено, 

що порядок і вимоги щодо використання (а також охорони і відтворення – 

прим.) рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

тварин визначаються законом про Червону книгу України (тобто проголошено 

пріоритетне значення цього Закону. – Г. Л.). 

У самому ж Законі України «Про Червону книгу України» відсутні 

положення про право загального використання об’єктів Червоної книги 

України. Правове регулювання здійснено лише щодо спеціального 

використання об’єктів Червоної книги України. 

Зокрема, в частині спеціального використання безпосередньо об’єктів 

Червоної книги України, у ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Червону книгу 

України», встановлено, що спеціальне використання (добування, збирання) 

об’єктів Червоної книги України здійснюється: а) у виняткових випадках лише 

у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і 

розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій, 
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б) за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в) на 

підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, 

прийнятих відповідно до її повноважень. При чому, спеціальне використання 

(добування, збирання) об’єктів Червоної книги України з метою отримання 

прибутку забороняється (ч. 2 ст. 19 Закону України «Про Червону книгу 

України»). 

Виходить, що за законодавство України, види спеціального використання 

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

які занесені до Червоної книги України, є сильно обмеженими, дозволяються 

лише у виключних випадках (або для наукових досліджень, або для 

розмноження, розселення, розведення, відтворення); причому, в обох випадках 

без мети отримання прибутку і, відповідно, переслідуючи мету збереження того 

чи іншого виду та запобігання його зникненню. 

Загалом будь-які законодавчі обмеження і заборони в контексті 

природокористування (як загального, так і спеціального) можуть переслідувати 

різні причини, але, як правило, одними із найважливіших та 

найуніверсальніших є мета забезпечити охорону природного ресурсу зокрема 

та навколишнього природного середовища в цілому, а також прагнення 

забезпечити раціональне використання того чи іншого природного ресурсу (в 

нашому випадку – рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 

видів диких тварин, занесених до Червоної книги України). 

Відповідно можемо стверджувати, що відносини використання рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, слугують 

цілям, які характерні для відносин з їх охорони. 

У свою чергу, це дає підстави для пропозиції розглядати спеціальне 

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

диких тварин, занесених до Червоної книги України, органічною складовою їх 

охорони. 
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Продовжуючи розглядати право загального та право спеціально 

використання цієї особливої категорії тварин, наведемо також положення із 

Господарського кодексу України. Зокрема, у ч. 1 ст. 149 цього кодексу 

визначено, що суб’єкти господарювання використовують у господарській 

діяльності природні ресурси в порядку спеціального або загального 

природокористування відповідно до цього Кодексу та інших законів. На 

розвиток цієї норми у даному кодексі передбачено, що: кожний громадянин має 

право користуватися природними об’єктами права власності Українського 

народу відповідно до закону (ч. 2 ст. 149); суб’єктам господарювання для 

здійснення господарської діяльності надаються в користування земля та інші 

природні ресурси (у тому числі за плату або на інших умовах) – на підставі 

спеціальних дозволів (рішень) уповноважених державою органів (ч. 1 ст. 151). 

Вказано, що порядок надання у користування природних ресурсів громадянам і 

юридичним особам для здійснення господарської діяльності встановлюється 

земельним, водним, лісовим та іншим спеціальним законодавством (ч. 2 ст. 151 

Господарського кодексу України). 

Отже, правові засади поділу права природокористування на право 

загального та право спеціального використання, а також основні їх 

характеристики передбачені основними законами у галузі охорони 

навколишнього природного середовища як загального характеру – Закони 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

тваринний світ»; так і спеціального – Закон «Про Червону книгу України», а 

також урегульовані певним галузевим законодавством – Господарським 

кодексом України.  

Недоліком правового регулювання в цьому контексті, прогалиною є 

відсутність закріплення у Законі України «Про Червону книгу України» 

відповідних положень про право загального використання об’єктів Червоної 

книги України. Вважаємо за необхідне внести до Закону відповідні зміни та 

закріпити у ньому положення, які б визначали основні засади права загального 
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використання об’єктів Червоної книги України, а також його специфічні 

характеристики, обмеження та гарантії. 

Використовуючи та узагальнюючи вищевказане, розглянемо більш 

детально право загального використання природних ресурсів та право 

спеціального використання природних ресурсів в розрізі виявлення 

особливостей правового регулювання використання саме об’єктів тваринного 

світу, занесених до Червоної книги України (рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів диких тварин). 

Загалом, в науковій літературі, право загального використання природних 

ресурсів визначається як право всіх фізичних осіб будь-якого віку, які 

перебувають на території України та не пов’язані взаємними правами та 

обов’язками, безоплатно, без закріплення природних об’єктів за окремими 

особами і без надання відповідних дозволів у кожному конкретному випадку з 

боку компетентних державних органів, юридичних або фізичних осіб, за якими 

природні об’єкти закріплені в користування, користуватися природними 

ресурсами для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, 

оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо), за винятком обмежень, 

передбачених законодавством України. Право на таке користування виникає 

безпосередньо із законів або інших нормативних актів. Але при цьому у деяких 

випадках встановлюються межі та умови загального користування природними 

ресурсами [268, с. 196]. 

Здійснення загального використання рідкісних і таких, що перебувають під 

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

– «є невід’ємною частиною загального природокористування, яке в свою чергу 

можна вважати умовою функціонування людського суспільства, адже воно 

безпосередньо пов’язано із забезпеченням функціонування людських індивідів. 

Загальне природокористування поряд із спеціальним природокористуванням є 

одним із двох різновидів права природокористування і має вагоме значення для 

задоволення першочергових потреб людини – життєво необхідних» [34]. 
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Для наочності зазначимо та порівняємо у таблиці характеристики права 

загального використання, вказані у Законах України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ» та «Про 

Червону книгу України» (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1 

Право загального використання (тваринний світ): 

порівняння положень основних законів 
 

Ознака права  

загального 

використання 

Закон України 

«Про охорону навколишнього 

природного середовища» 

Закон України 

«Про тваринний світ» 

Закон України 

«Про Червону книгу України» 

Суб’єкти 

(яким право 

гарантується) 

Гарантується громадянам  

(без закріплення природних ресурсів 

за окремими особами) 

 

Гарантується громадянам 

Взагалі відсутні положення 

щодо права загального 

використання  

 

Об’єкти 

 

 

Природні ресурси (земля, надра, 

води, атмосферне повітря, ліс та інша 

рослинність, тваринний світ) 

Об’єкти тваринного світу (дикі тварини 

- хордові, у тому числі хребетні (ссавці, 

птахи, плазуни, земноводні, риби та 

інші) і безхребетні (членистоногі, 

молюски, голкошкірі та інші) в усьому 

їх видовому і популяційному 

різноманітті та на всіх стадіях розвитку 

(ембріони, яйця, лялечки тощо), які 

перебувають у стані природної волі, 

утримуються у напіввільних умовах чи 

в неволі; частини диких тварин (роги, 

шкіра тощо); продукти життєдіяльності 

диких тварин (мед, віск тощо)) 

 

Взагалі відсутні положення 

щодо права загального 

використання  

Об’єкти Червоної книги України 

(рідкісні і такі, що перебувають під 

загрозою зникнення, види 

тваринного і рослинного світу, які 

постійно або тимчасово перебувають 

(зростають) у природних чи штучно 

створених умовах у межах території 

України, її континентального шельфу 

та виключної (морської) економічної 

зони) 

 

Мета 

використання 

 

Для задоволення життєво необхідних 

потреб (естетичних, оздоровчих, 

рекреаційних, матеріальних тощо) 

 

Для задоволення життєво необхідних 

потреб (естетичних, оздоровчих, 

рекреаційних тощо) 

Здійснюється використання корисних 

властивостей життєдіяльності тварин – 

природних санітарів середовища, 

запилювачів рослин тощо, а також 

використання об’єктів тваринного світу 

в наукових, культурно-освітніх, 

виховних, естетичних та інших цілях, 

не заборонених законом 

 
Взагалі відсутні положення 

щодо права загального 

використання 

Ступінь 

втручання у 

навколишнє 

природнє 

середовище 

 

Положення відсутні 

Здійснюється без вилучення (у т.ч. 

тимчасово) об’єктів тваринного світу з 

природного середовища (за винятком 

любительського і спортивного 

рибальства у водних об’єктах 

загального користування в межах 

встановлених законодавством обсягів 

безоплатного вилову) 

При цьому, забороняється: (а) 

знищення тварин, завдання їх шкоди, 

(б) руйнування їхнього житла та інших 

споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, 

мурашників, бобрових загат тощо), (в) 

порушення середовища існування 

тварин, завдання шкоди середовищу 

існування тварин і погіршення умов їх 

розмноження, (г) порушення прав 

власників та користувачів природних 

ресурсів 

 

Взагалі відсутні положення 

щодо права загального 

використання 

Правові 

підстави 

виникнення 

права 

 

Без надання відповідних дозволів 

 

Положення відсутні 

 

Взагалі відсутні положення 

щодо права загального 

використання 

 

Платність 

 

Безоплатно 

Безоплатно 

Використання об’єктів тваринного 

світу, які перебувають у напіввільних 

умовах чи в неволі, для наукових, 

культурно-освітніх, виховних та 

естетичних цілей може здійснюватися 

за плату без вилучення тварин із 

середовища їх існування 

Взагалі відсутні положення 

щодо права загального 

використання 
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Тобто, на підставі відомостей, вказаних у таблиці 2.1, можемо побачити, 

що спеціальний Закон України «Про Червону книгу України» не містить 

положень про право загального використання об’єктів Червоної книги України. 

Відсутність таких положень у спеціальному Законі вважаємо недоліком 

правового регулювання, прогалиною. Відповідно, пропонуємо внести до Закону 

зміни та закріпити у ньому положення, які б визначали основні засади права 

загального використання об’єктів Червоної книги України, а також його 

специфічні характеристики, обмеження та гарантії. 

В продовження розгляду цього питання, можемо констатувати, що на 

законодавчому рівні право загального використання об’єктів Червоної книги 

України не заперечується, оскільки: 

- у ст. 19 цього ж Закону врегульовано право спеціального використання 

об’єктів Червоної книги України (рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин, занесених до Червоної книги 

України); 

- у цьому та інших законах відсутні положення, що заперечують чи 

виключають існування права загального використання об’єктів Червоної книги 

України; 

- у базовому Законі України «Про охорону навколишнього природнього 

середовища» та спеціальному Законі щодо об’єктів тваринного світу – Законі 

України «Про тваринний світ», – визнано поділ права використання 

«природних ресурсів» та, відповідно, «об’єктів тваринного світу» на загальне 

використання та спеціальне використання. 

Тобто, оскільки правове визначення «об’єкти Червоної книги України 

(тваринний світ)» є складовою правових визначень «природні ресурси» та 

«об’єкти тваринного світу» можемо зробити висновок про поширення вимог 

про поділ та характеристики права загального використання, що містяться у 

Законах України «Про охорону навколишнього природнього середовища» та 

«Про тваринний світ» і на правовідносини щодо використання рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, занесених 
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до Червоної книги України. Однак це не спростовує необхідності усунення 

прогалини у спеціальному Законі України «Про Червону книгу України» з 

визначенням особливих характеристик, обмежень та гарантій. 

Відповідно, виходячи із положень базового Закону України «Про охорону 

навколишнього природнього середовища» та спеціального (щодо об’єктів 

тваринного світу) Закону України «Про тваринний світ», а також вказаних 

наукових розробок, можемо виділити та сформулювати наступні 

характеристики права загального використання, що є характерними для 

об’єктів Червоної книги України (тваринний світ): 

1) гарантується громадянам (громадянам України, іноземним громадянам, 

особам без громадянства, незалежно від їх віку, без закріплення природних 

ресурсів за окремими особами); 

2) здійснюється щодо об’єктів Червоної книги України (тваринний світ), 

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

тварин, які постійно або тимчасово перебувають у природних чи штучно 

створених умовах у межах території України, її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони; 

3) має на меті задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, 

оздоровчих, рекреаційних тощо); може здійснюватися з використанням 

корисних властивостей життєдіяльності тварин – природних санітарів 

середовища, запилювачів рослин тощо, а також з використанням об’єктів 

тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та 

інших цілях, не заборонених законом; 

4) здійснюється без вилучення (у тому числі тимчасово) об’єктів 

тваринного світу з природного середовища; 

5) містить законодавчі обмеження щодо використання (наприклад, у 

вигляді законодавчої заборони щодо: а) знищення тварин, завдання їм шкоди, 

б) руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, 

мурашників, бобрових загат тощо), в) порушення середовища існування тварин, 
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завдання цьому середовищу шкоди і погіршення умов розмноження тварин; 

г) порушення прав власників та користувачів природних ресурсів); 

6) здійснюється без надання відповідних дозволів; 

7) здійснюється безоплатно (за загальним правилом), але на законодавчому 

рівні допускається використання об’єктів тваринного світу (у тому числі 

стосується і занесених до Червоної книги України), які перебувають у 

напіввільних умовах чи в неволі, для наукових, культурно-освітніх, виховних та 

естетичних цілей, – за плату без вилучення тварин із середовища їх існування. 

Відповідно до вищевикладеного, запропоновано право загального 

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

диких тварин, занесених до Червоної книги України (об’єктів Червоної книги 

України) розглядати, як право 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. 

Право спеціального використання рідкісних і таких, що перебувають під 

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

(об’єктів Червоної книги України). 

В. М. Комарницький зазначає, що право спеціального 

природокористування виділено з метою відмежування від загального 

природокористування. Спеціальне природокористування має місце в усіх 

випадках, коли природні ресурси перебувають у користуванні в конкретної 

особи на підставі права власності або права постійного чи тимчасового 

користування. Спеціальний характер такого користування зумовлюється: 
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а) його спеціалізованим характером, який виявляється у «прив’язаності» 

природокористування до певного природного ресурсу, специфікою окремих 

видів діяльності щодо видобутку, експлуатації, споживання природних 

ресурсів, які вимагають установлення щодо кожного з них спеціальних вимог, 

правил; 

б) спеціальною правосуб’єктністю осіб, які можуть отримувати природні 

ресурси у відокремлене природокористування на праві власності чи праві 

постійного та тимчасового користування (мати статус спеціалізованого 

підприємства чи інший статус, який є обов’язковим для отримання права на 

користування природними ресурсами, а громадянам – мати відповідну 

кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для користування 

природними ресурсами, бути власником земельної ділянки наданої для ведення 

селянського чи фермерського господарства, у складі яких можна набувати у 

власність замкнені земельні лісові ділянки загальною площею 5 гектарів тощо); 

в) спеціальними процедурами набуття права на відокремлене 

природокористування (на праві власності, праві постійного та тимчасового 

природокористування), які дозволяють запобігти отриманню права на 

природний ресурс неналежному суб’єкту, ігноруванню екологічних 

можливостей територій при наданні природного ресурсу в цільове 

використання [40, с. 36–37]. 

Спеціальне ж природокористування В. М. Комарницький визначає як 

«користування природними ресурсами, наданими в установленому порядку для 

певних господарських чи інших цілей конкретним фізичним чи юридичним 

особам, з дотриманням екологічних, фінансових, технологічних та інших умов і 

вимог щодо його здійснення, які визначені в законах та інших нормативно-

правових актах, а також документах, що породжують право користування» [40, 

с. 38]. 

Л. Д. Нечипорук, розглядаючи право загального та спеціального 

використання природних ресурсів, вказує на один із найсуттєвіших критеріїв 

поділу такого використання, а саме на «ступінь впливу користувача на 
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фізичний стан природних ресурсів, і, відповідно, на право загальнонародної 

власності щодо цих ресурсів» [94, с. 99]. При цьому вчена, зокрема, 

посилається на ст. 12 Закону України «Про тваринний світ», де встановлено, що 

спеціальне використання об’єктів тваринного світу здійснюється з їх 

вилученням (добуванням, збиранням) із природного середовища. Це 

визначення та інші аргументи дають їй підстави для висновку, що «спеціальне 

використання природних ресурсів у більшості випадків пов’язане з їх 

відокремленням від природного середовища» [94, с. 99]. 

Реалізація ж права загальнонародної власності саме на об’єкти тваринного 

світу в процесі їх використання зумовлює встановлення спеціального порядку 

його здійснення, який полягає у видачі спеціальних дозволів на реалізацію цієї 

діяльності, а також стягнення відповідної плати. Відповідно плата та дозвіл 

існують як похідні, але обов’язкові ознаки спеціального використання 

тварин [94, с. 99–100]. 

П. В. Тихий, розкриваючи зміст спеціального використання саме дикої 

фауни зазначає, що «у правовому аспекті під спеціальним використанням дикої 

фауни слід розуміти урегульовану нормами права діяльність, що полягає у 

добуванні диких тварин із природного середовища з метою вилучення та 

споживання їх корисних властивостей або діяльність, яка безпосередньо 

спрямована на таке добування з зазначеною метою і здійснюється суб’єктами 

на підставі спеціальних дозволів, а також за відповідну плату» [244, с. 35–36]. 

У законодавстві України не визначені види, способи добування, збирання 

об’єктів Червоної книги України, які належать до спеціального використання, 

тобто, за відсутності обмежень і заборон, можемо говорити про дозволені 

законодавством способи, як-то: лов (вилов) риби та інших водних 

живих/біологічних ресурсів; відлов птахів, ссавців тощо [72, с. 60]. Керуючись 

ч. 2 ст. 19 Закону України «Про Червону книгу України» можна виділити 

наступні цілі добування, збирання об’єктів Червоної книги України, які 

відносяться до спеціального використання, а саме: 
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1) добування, збирання в наукових цілях без мети отримання прибутку, у 

тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених 

умовах, а також для відтворення популяцій; 

2) добування, збирання в селекційних цілях без мети отримання прибутку, у 

тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених 

умовах, а також для відтворення популяцій. 

Цілі спеціального використання об’єктів Червоної книги України, таким 

чином, мають переслідувати збільшення кількості, відновлення популяції тощо 

того чи іншого виду тваринного світу, що занесений до Червоної книги України 

та, як правило, виходять за межі лише індивідуального інтересу суб’єкта, який 

отримав право на спецвикористання, переслідуючи загальнодержавний 

екологічний інтерес [72, с. 60]. 

Для наочності зазначимо та порівняємо у таблиці характеристики права 

спеціального використання, вказані у Законах України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ» та «Про 

Червону книгу України» (таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2 

Право спеціального використання (тваринний світ): 

порівняння положень основних законів 
 

Ознака 

права 

спеціального 

використання 

Закон України 

«Про охорону 

навколишнього 

природного 

середовища» 

 

Закон України 

«Про тваринний світ» 

 

Закон України 

«Про Червону книгу України» 

Інструкція про порядок видачі дозволів на 

добування (збирання) видів тварин і рослин, 

занесених до Червоної книги України 

 

Суб’єкти 

отримання та 

здійснення  

 

Надаються 

громадянам, 

підприємствам, 

установам і 

організаціям 

 

Надаються громадянам, підприємствам, установам і 

організаціям  

Згідно з Законом: положення відсутні 

Згідно з Інструкцією: надаються науковим 

організаціям та іншим установам, завдання яких 

щодо виконання робіт з видами, занесеними до 

Червоної книги України, визначені відповідними 

державними науковими програмами 

Суб’єкти 

реалізації  

(додаткові) 

 

Положення 

відсутні 

 

Положення відсутні 

Згідно з Законом: положення відсутні 

Згідно з Інструкцією: добування допускається лише 

в присутності відповідальних службових осіб 

Мінприроди або уповноважених від Мінприроди  

 

Об’єкти 

надання  

 

Природні 

ресурси (земля, 

надра, води, 

атмосферне 

повітря, ліс та 

інша 

рослинність, 

тваринний світ) 

 

Об’єкти тваринного світу (дикі тварини - хордові, у тому 

числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та 

інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та 

інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та 

на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які 

перебувають у стані природної волі, утримуються у 

напіввільних умовах чи в неволі; частини диких тварин 

(роги, шкіра тощо); продукти життєдіяльності диких тварин 

(мед, віск тощо)) 

Згідно з Законом: об’єкти Червоної книги України 

(рідкісні і такі, що перебувають під загрозою 

зникнення, види тваринного і рослинного світу, які 

постійно або тимчасово перебувають (зростають) у 

природних чи штучно створених умовах у межах 

території України, її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони) 

Згідно з Інструкцією: види тварин, занесені до 

Червоної книги України, їх гнізда, яйця, частини або 

продукти цих тварин (вказується: у клопотанні на 

отримання дозволу: вид тварини, кількість 

необхідних особин, гнізд, яєць, інших частин чи 

продуктів та обґрунтування добування такої 

кількості тварин; у дозволі: назва виду, кількість 

особин, гнізд, яєць та територія добування). Тобто, 

об’єкт повинен бути чітко визначений за видом, 

кількістю та територією добування 
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Продовження таблиці 2.2 
 

 

Мета 

використан- 

ня 

 

Положення 

відсутні 

-  

з метою отримання продуктів життєдіяльності; диких 

тварин 

- з метою утримання і розведення диких тварин у 

напіввільних умовах чи в неволі;  

- використання об’єктів тваринного світу в наукових, 

культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях у разі їх 

вилучення з природного середовища з метою отримання 

прибутку чи без такої мети,  

з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких 

тварин, які зазнають лиха, регулювання чисельності диких 

тварин в інтересах охорони здоров’я населення і 

відвернення заподіяння шкоди природному середовищу, 

господарській та іншій діяльності, а також регулювання 

чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення 

мисливського і рибного господарства 

 

Згідно з Законом: у виняткових випадках, без мети 

отримання прибутку, лише у наукових і селекційних 

цілях, у т.ч. для розмноження, розселення і 

розведення у штучно створених умовах, а також для 

відтворення популяцій  

 

Згідно з Інструкцією: у виняткових випадках тільки 

для наукових і селекційних цілей, в т.ч. для 

розмноження і розведення у спеціально створених 

умовах  

Ступінь 

втручання у 

навколишнє 

природнє 

середовище 

Положення 

відсутні 

Шляхом вилучення (добування, збирання тощо) із 

природного середовища. 

Належать усі види використання тваринного світу (за 

винятком передбачених законодавством випадків 

безоплатного любительського і спортивного рибальства у 

водних об’єктах загального користування), зокрема: 

мисливство; рибальство, вкл. добування водних 

безхребетних тварин; використання диких тварин з метою 

отримання продуктів їх життєдіяльності; добування 

(придбання) диких тварин з метою їх утримання і 

розведення у напіввільних умовах чи в неволі; 

використання об’єктів тваринного світу в наукових, 

культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях у разі їх 

вилучення з природного середовища з метою отримання 

прибутку чи без такої мети, з метою відтворення 

тваринного світу, порятунку диких тварин, які зазнають 

лиха, регулювання чисельності диких тварин в інтересах 

охорони здоров’я населення і відвернення заподіяння 

шкоди природному середовищу, господарській та іншій 

діяльності, а також регулювання чисельності хижих і 

шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і 

рибного господарства 

 

Згідно з Законом: шляхом добування  

 

Згідно з Інструкцією: шляхом добування 

 

Правові 

підстави 

виникнення 

права: 

основні 

додаткові 

 

на підставі 

спеціальних 

дозволів, 

зареєстрованих у 

встановленому 

порядку 

 

1) Лише за відповідними дозволами чи іншими 

документами, що видаються в порядку, визначеному КМУ 

(ця вимога поширюється також на власників чи 

користувачів земельними ділянками, на яких перебувають 

(знаходяться) об’єкти тваринного світу) 

 

2) Спеціальне ж використання об’єктів тваринного світу 

саме в порядку ведення мисливського і рибного 

господарства здійснюється ще й з наданням відповідно до 

закону підприємствам, установам, організаціям і 

громадянам права користування мисливськими угіддями та 

рибогосподарськими водними об’єктами 

Згідно з Законом: 1) за дозволом центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує держполітику 

у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, на підставі рішень Нацкомісії з питань 

Червоної книги України, прийнятих відповідно до її 

повноважень 

Згідно з Інструкцією: 1) за дозволом, який: 1.1) є 

іменним документом тобто видається відповідній 

особі, а передача іншим особам забороняється 

(вказується повне найменування заявника (установи, 

організації) та ПІП відповідальної особи, на яку 

необхідно видати дозвіл); 1.2) видається 

Мінприроди; 1.3) підлягає реєстрації у 

встановленому порядку. При необхідності 

Мінприроди організує експертизу представлених 

матеріалів через Нацкомісію з питань Червоної 

книги України з метою отримання висновку; 

2) При необхідності добування на територіях 

заповідників, НПП та інших установ ПЗФ України, 

клопотання (заявка) погоджується з постійним 

користувачем цих природних ресурсів. 

У випадку відстрілу тварин, занесених до Червоної 

книги України, дозвіл дійсний при наявності у 

суб’єкта мисливських посвідчень та інших 

необхідних документів. 

 

 

Платність 

 

За плату (для 

здійснення 

виробничої та 

іншої 

діяльності), а у 

випадках, 

передбачених 

законодавством 

України, – на 

пільгових умовах 

Справляється збір за: мисливство; рибальство, включаючи 

добування водних безхребетних тварин; використання 

диких тварин з метою отримання продуктів їх 

життєдіяльності; добування (придбання) диких тварин з 

метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи 

в неволі; використання об’єктів тваринного світу в 

наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних 

цілях у разі їх вилучення з природного середовища з метою 

отримання прибутку 

Без справляння збору: використання об’єктів тваринного 

світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та 

естетичних цілях (якщо це не пов’язане з отриманням 

прибутку), з метою відтворення тваринного світу, 

порятунку диких тварин, які зазнають лиха, регулювання 

чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров’я 

населення і відвернення заподіяння шкоди природному 

середовищу, господарській та іншій діяльності, а також 

регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у 

порядку ведення мисливського і рибного господарства 

здійснюється без справляння збору 

 
Згідно з Законом: положення відсутні 

 

Згідно з Інструкцією: плата за добування 

проводиться згідно з чинним законодавством 
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Продовження таблиці 2.2 

 
Невикориста

ний об’єкт 

Положення 

відсутні 

 

Положення відсутні 

Згідно з Законом: положення відсутні 

Згідно з Інструкцією: невикористану для наукових 

цілей продукцію чи частини тварин необхідно здати  

(передати): м'ясо тварин - здати заготівельним чи 

торговельним організаціям; пушну сировину, 

скелети, шкіру, роги (після підготовки та 

консервації) передати в зоомузеї або фондові 

колекції заповідників, НПП, наукових установ з 

оформленням документів про передачу 

 

 

На підставі відомостей, наведених у таблиці 2.2, можемо побачити, що 

1) базовий Закон України «Про охорону навколишнього природнього 

середовища» та 2) спеціальні закони: 2.1) щодо об’єктів тваринного світу – 

Закон України «Про тваринний світ», 2.2) щодо об’єктів Червоної книги 

України – Закон України «Про Червону книгу України», а також 3) Інструкція 

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

занесених до Червоної книги України, затверджена наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 01 лютого 1993 р. 

№ 3, – містять положення, що стосуються регулювання права спеціального 

використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів 

диких тварин, у тому числі як об’єктів Червоної книги України. 

При цьому, в рамках досліджуваних правовідносин визначальними є саме 

ознаки спеціального використання, які вказані у Законі України «Про Червону 

книгу України» (за наявності) та в Інструкції про порядок видачі дозволів на 

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

України (але лише в тій частині, що не суперечить Закону України «Про 

Червону книгу України» чи іншим актам законодавства). 

Виходячи із положень цих законів та Інструкції про порядок видачі 

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

книги України, а також наведених наукових розробок, можемо виділити та 

сформулювати наступні характеристики права спеціального використання, що є 

визначальними для об’єктів Червоної книги (тваринний світ): 
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1) надаються науковим організаціям та іншим установам, завдання яких 

щодо виконання робіт з видами, занесеними до Червоної книги України, 

визначені відповідними державними науковими програмами. При чому, 

добування в порядку спеціального використання такими науковими 

організаціями та іншими установами видів тваринного світу, занесених до 

Червоної книги України, допускається лише в присутності відповідальних 

службових осіб Мінприроди або уповноважених від Мінприроди. Виходить, що 

в цих суспільних відносинах суб’єктами, які можуть отримати дозвіл на 

спеціальне використання об’єктів Червоної книги України: а) не можуть бути 

громадяни, тобто фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни чи 

особи без громадянства; б) можуть бути юридичні особи, але лише наукові 

організації та інші установи й лише за умови, що завдання яких стосовно 

виконання робіт з видами, занесеними до Червоної книги України, визначені 

відповідними державними науковими програмами. Ця обставина обумовлює 

специфіку й особливість даного виду спеціального природокористування. 

Оскільки, за загальним правилом, встановленим базовим Законом України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», право спеціального 

природокористування проголошено і за громадянам, і за підприємствами, 

установами та організаціями, спеціальними Законами України «Про тваринний 

світ» та «Про Червону книгу України» визначення суб’єктного складу цих 

правовідносин наразі не здійснено, що, на думку автора, повинно бути 

урегульовано на рівні спеціального закону (законів) [72, с. 62]; 

2) здійснюється щодо об’єктів Червоної книги України (тваринний світ), 

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

тварин, які постійно або тимчасово перебувають у природних чи штучно 

створених умовах у межах території України, її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони (ці об’єкти є предметом дозвільних 

правовідносин у сфері спеціального використання природних ресурсів); 
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3) надається у виняткових випадках, без мети отримання прибутку, лише у 

наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і 

розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій; 

4) здійснюється шляхом добування об’єктів тваринного світу, занесених до 

Червоної книги України; 

5) здійснюється за дозволом, який, в свою чергу: 5.1) видається на підставі 

рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих 

відповідно до її повноважень; 5.2) є іменним документом тобто видається 

відповідній особі, а передача іншим особам забороняється (у дозволі вказується 

повне найменування заявника (установи, організації) та прізвище, ім’я, по-

батькові відповідальної особи, на яку необхідно видати дозвіл); 5.3) видається 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища (наразі – Міністерство 

екології та природних ресурсів України); 5.4) підлягає реєстрації у 

встановленому порядку. У випадку відстрілу тварин, занесених до Червоної 

книги України, дозвіл дійсний при наявності у суб’єкта мисливських 

посвідчень та інших необхідних документів; а при необхідності добування на 

територіях заповідників, національних природних парків та інших установ 

природно-заповідного фонду України, клопотання (заявка) погоджується з 

постійним користувачем цих природних ресурсів; 

6) здійснюється без справляння збору (це підтверджено також у листі-

відповіді Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 травня 

2019 р. № 5/4.1-15/5567-19, наданої на запит Г. М. Левіної, в якому зазначено, 

що «плата за спеціальне використання (добування, збирання) видів тваринного і 

рослинного світу, занесених до Червоної книги України, природоохоронним 

законодавством не передбачена» [79]); 

7) здійснюється з дотриманням вимоги, що невикористану для наукових 

цілей продукцію чи частини тварин необхідно здати (передати): м’ясо тварин – 

здати заготівельним чи торговельним організаціям; пушну сировину, скелети, 

шкіру, роги (після підготовки та консервації) передати в зоомузеї або фондові 
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колекції заповідників, національних природних парків, наукових установ з 

оформленням документів про передачу. 

Відповідно до вищевикладеного, запропоновано право спеціального 

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

диких тварин, занесених до Червоної книги України (об’єктів Червоної книги 

України) розглядати, 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 здавання (передачі у встановленому 

порядку) невикористаної для наукових цілей продукції відповідним 

організаціям. 

Однією із основних характеристик права спеціального 

природокористування, а також умов отримання у спеціальне використання 

об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України (у тому числі, 

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

занесених до Червоної книги України) – є наявність спеціального дозволу на 

використання об’єктів Червоної книги України. 
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Такі дозволи у сфері природокористування є засобом прямого 

адміністративного впливу на суб’єкта відповідних відносин, які прямо 

зобов’язують його діяти відповідним чином. Вони встановлюють межі 

поведінки природокористувачів, видаються за підсумками попередньої оцінки 

можливостей суб’єкта зі здійснення виду природокористування, посвідчують 

здатність та надають право на його здійснення, закріплюючи цим самим 

спеціальну правосуб’єктність природо користувача [36, с. 245]. Вони мають 

пріоритетне значення і в системі юридичних фактів, з якими пов’язане 

виникнення відносин використання природних ресурсів, і в системі правових 

засобів регулювання відносин природокористування [35, с. 92–93]. Дозволи на 

спеціальне використання природних ресурсів є не підставою, а тільки умовою – 

одним із юридичних фактів, що лежать в основі виникнення екологічних 

правовідносин. Це пов’язано зі специфікою відносин щодо використання 

природних ресурсів, виникнення яких можливе тільки після надання у 

користування ділянки природного ресурсу, причому ділянки індивідуально 

визначеної у порядку відводу [90, с. 70] (а якщо адаптувати цю позицію до 

досліджуваних правовідносин, то «виникнення яких можливе тільки після 

надання у користування об’єктів Червоної книги України, при чому об’єктів 

індивідуально визначених (за видом об’єкта тваринного світу, територією 

вилучення, кількістю тощо)»). 

Слід звернути увагу, що крім екологічного законодавства, суспільні 

відносини щодо отримання дозволу на спеціальне використання об’єктів 

Червоної книги України, регулюються й загальними (для всіх відносин щодо 

будь-яких документів дозвільного характеру) Законами України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності» [135] та «Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» [184]. 

У цих законодавчих актах, зокрема, визначено, що: 

- виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням 

документів дозвільного характеру, встановлюється: необхідність одержання 

документів дозвільного характеру та їх види, а також перелік документів 
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дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (абзаци 2, 9, 10 ч. 1 ст. 4 

Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»); 

- забороняється вимагати від суб’єктів господарювання отримання 

документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого 

цим Законом (ст. 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності»). 

Зокрема, до Переліку документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності віднесений «дозвіл на спеціальне використання 

(добування, збирання) об’єктів Червоної книги України» (п. 145 Додатку до 

Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності»). 

Відповідно до визначення, наведеного у абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», документ 

дозвільного характеру – це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, 

інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, 

висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань), який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту 

господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо 

здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або 

без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії 

щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської 

діяльності [135]. Виходячи із зазначеного, можна констатувати, що дозвіл на 

спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги 

України є одним із різновидів документів дозвільного характеру. Відповідно 

поняття «дозвіл...» та поняття «документи дозвільного характеру» не є 

тотожними, а співвідносяться як частина та ціле. 

Підтримуючи позицію Н. Р. Кобецької, серед особливих характеристик 

дозволів, що, на нашу думку, є характерними і для спеціального використання 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, 
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занесених до Червоної книги України (об’єктів Червоної книги України), 

можна назвати наступні: 

- поряд із загальною метою, притаманною дозвільній системі у широкому 

розумінні, спрямованою на захист прав, інтересів, життя громадян, безпеки 

довкілля та держави, дозвільне оформлення дій, які з тих чи інших підстав 

повинні бути контрольовані, обліковані з боку компетентних державних 

органів, покликане уникнути неорганізованості, стихійності, безконтрольності в 

організації господарської системи; 

- отримання дозволу дає можливість суб’єкту вступати у різного роду 

правовідносини, використовуючи право, засвідчене дозволом;  

- надання дозвільних документів менш обтяжене вимогами, правилами та 

умовами, які повинен виконати і в подальшому дотримуватись суб’єкт, що їх 

отримує;  

- процедура видачі дозвільних документів включає ряд внутрішніх 

координаційних форм взаємодії владних і невладних суб'єктів шляхом 

отримання висновків, погоджень для надання кінцевого дозвільного 

документу [37, с. 165]. 

В абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», встановлено, що природні ресурси віднесені до 

об’єктів, на які видається документ дозвільного характеру [135]. Оскільки 

рідкісні та такі, що перебувають під загрозою зникнення, види диких тварин, 

що занесені до Червоної книги України (об’єкти Червоної книги України), є 

складовою частиною природних ресурсів, то вказана норма поширює свою дію 

і на них. Хоча, підтримуючи позицію Н. Р. Кобецької [35, с. 103] та 

В. В. Мартиновського [84, с. 91], до об’єктів, на які видається документ 

дозвільного характеру, правильно було б відносити саме певні дії щодо 

спеціального використання (добування, збирання) рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин (об’єктів Червоної 

книги України), тобто процес природокористування, оскільки самі природні 

ресурси та їх корисні властивості є лише предметом дозвільних правовідносин 
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у сфері їх спеціального використання. 

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, 

протягом 2018 року було видано 6 (шість) дозволів на спеціальне використання 

об’єктів Червоної книги України: 

1) дозвіл від 27 березня 2018 р., виданий ДУ «Виробничо-

експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені 

академіка С. Т. Артющика» на штучне відтворення в умовах державної 

установи «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий 

рибовідтворювальний завод імені академіка С. Т. Артющика» з метою 

забезпечення відновлення чисельності осетра російського (Acipenser 

gueldenstaedtii); після прижиттєвого отримання статевих продуктів спіймані 

плідники мають бути повернуті у живому вигляді у місця їх відлову, а 

вирощена молодь підлягає випуску в пониззя р. Дніпро; місце добування: 

Херсонська область; період добування: 01.04.2018-31.05.2018; кількість особин: 

12; 

2) дозвіл від 27 березня 2018 р., виданий ДУ «Виробничо-

експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені 

академіка С. Т. Артющика» з метою забезпечення відновлення чисельності 

Осетра російського (Acipenser gueldenstaedtii); після прижиттєвого отримання 

статевих продуктів спіймані плідники мають бути повернуті у живому вигляді у 

місця їх відлову, а вирощена молодь підлягає випуску в пониззя р. Дніпро; 

місце добування: Херсонська область; період добування: 01.04.2018-31.05.2018; 

кількість особин: 13; 

3) дозвіл від 27 березня 2018 р., виданий Чернівецькому національному 

університету імені Юрія Федьковича на розробку науково-обґрунтованих засад 

утримання в неволі та штучного розведення тварин видів Вирезуб 

причорноморський (Rutilus frisii), Марена звичайна (Barbus barbus) та 

здійснення заходів щодо створення в неволі маточного поголів’я, штучного 

розведення та відтворення їх природної популяції; місце добування: 

Чернівецька область; період добування: 30.04.2018-30.09.2018; кількість 
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особин: вирезуб причорноморський – 10; марена звичайна – 10; 

4) дозвіл від 01 червня 2018 р., виданий ТОВ «Вершина» на відлов 

врятованої тварини (лося європейського (Alces alces)), що тимчасово 

знаходиться на території мисливських угідь ТОВ «Вершина» Чернігівської 

області, та її переселення на територію БО «БФ «БЕРЕМИЦЬКЕ БІОСФЕРА» з 

метою утримання; місце добування: Чернігівська область; період добування: 

01.06.2018-31.08.2018; кількість особин: 1; 

5) дозвіл від 12 червня 2018 р., виданий РЛП «Фельдман-Екопарк» на 

відлов тварини (лося європейського (Alces alces)) на території військової 

частини Міністерства оборони України (Житомирська обл.) та її переселення на 

територію РЛП «Фельдман-Екопарк» з метою утримання; місце добування: 

Житомирська та Харківська область; період добування: 12.06.2018-30.11.2018; 

кількість особин: 1; 

6) дозвіл від 05 березня 2018 р., виданий Інституту ботаніки 

ім. М. Г. Холодного НАН України на забезпечення виконання наукових робіт 

(досліджень) за відомчою тематикою НАН України, результати досліджень 

яких використовуватимуться під час розроблення заходів, спрямованих на 

відновлення популяції та поширення Підсніжника білосніжного (Galanthus 

nivalis) в умовах планетарної зміни; місце добування: Рівненська область; 

період добування: 05.03.2018-01.06.2018; кількість: 50 [80]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», порядок проведення дозвільної (погоджувальної) 

процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру 

центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами 

встановлюється Кабінетом Міністрів України (ця вимога однакова для всіх 

видів документів дозвільного характеру. – Г. Л.) за поданням відповідного 

дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. 
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Однак, згідно з ч. 3 ст. 19 Закону України «Про Червону книгу України», 

порядок видачі та форма дозволів на спеціальне використання (добування, 

збирання) об’єктів Червоної книги України визначаються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища (тобто наразі Міністерством 

екології та природних ресурсів України. – Г. Л.). 

Відповідно можемо констатувати, що наразі, маємо протиріччя двох 

законів, яке, на думку автора, повинно бути вирішено (з відповідними 

законодавчими змінами положень Закону України «Про Червону книгу 

України») на користь вимог системоутворюючого в дозвільній сфері Закону 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 

Водночас, наразі, в Україні порядок проведення дозвільної 

(погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання дозволу на 

спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги 

України, встановлений Інструкцією про порядок видачі дозволів на добування 

(збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, 

затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 01 лютого 1993 р. № 3 (надалі – Інструкція про 

порядок видачі дозволів) [30], що суперечить Закону України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності». 

Крім того, цілий ряд положень цієї Інструкції вже є застарілими та такими, 

що не відповідають вимогам, встановленим Законами України «Про Червону 

книгу України», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та 

«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» (які мають вищу юридичну силу щодо Інструкції). 

До таких основних суперечностей Інструкції про порядок видачі дозволів 

можна віднести наступні: 

1) назву дозволу: в Інструкції про порядок видачі дозволів «документ 

дозвільного характеру», який дає право на спеціальне використання об’єктів 

Червоної книги України, називається «дозвіл на добування (збирання) видів 
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тварин і рослин, занесених до Червоної книги України» (пункти 1.1, 1.3, і так по 

всьому тексту Інструкції), а в Законах України «Про Червону книгу України» 

(ст. 19), «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» (п. 145 додатку до Закону) він вже має назву «дозвіл на спеціальне 

використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України». 

Виходить, можна стверджувати, що з формально-юридичної точки зору, мова 

йде про абсолютно різні дозволи; а також, що Інструкція про порядок видачі 

дозволів урегульовує відносини стосовно дозволу, необхідність отримання 

якого не лише не встановлена законами, а й, виходячи, з положень ч. 3 ст. 1 

Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», – вимагати який від суб’єкта господарювання просто 

є забороненим [66]; 

2) види спеціального користування, на які видається дозвіл: згідно зі 

змістом Інструкції про порядок видачі дозволів (п. 1.4), «документ дозвільного 

характеру» видається на «добування (збирання) тварин і рослин, занесених до 

Червоної книги України, яке здійснюється у виняткових випадках тільки для 

наукових і селекційних цілей, у тому числі для розмноження і розведення у 

спеціально створених умовах...», а відповідно до Закону України «Про Червону 

книгу України» (ч. 1 ст. 19) – «на спеціальне використання (добування, 

збирання) об’єктів Червоної книги України, яке здійснюється у виняткових 

випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, 

розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення 

популяцій» [66]; 

3) підстави для отримання дозволу: в Інструкції про порядок видачі 

дозволів (п. 2.4) вказано, що для отримання «документу дозвільного характеру» 

лише «при необхідності» Мінприроди організовує експертизу представлених 

матеріалів через Національну комісію з питань Червоної книги України (тобто 

не у всіх випадках та необов’язково. – Г. Л.), а в Законі України «Про Червону 

книгу України» (ч. 1 ст. 19), вказано навпаки – на «підставі рішень» 
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Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно 

до її повноважень (тобто у всіх випадках та обов’язково. – Г. Л.) [66]; 

4) щодо зобов’язання суб’єктів господарювання повернути дозвіл зі звітом 

після закінчення строку його дії: в Інструкції про порядок видачі дозволів 

(п. 3.6) вказано, що після закінчення строку дії дозвіл повертається заявником 

до Мінприроди протягом місяця із звітом про його використання 

(невикористання), актами про добування (збирання), результатами 

ветеринарних досліджень (при селекційному добуванні тварин), але Законами 

України «Про Червону книгу України», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності» та іншими – «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про тваринний світ» тощо, – такого зобов’язання 

для суб'єктів господарювання не встановлено (хоч це може мати й важливе 

значення та, в такому випадку, на думку автора, потребує доповнень до законів, 

спеціальних у цій сфері правовідносин) [66]. 

На невідповідність самої Інструкції про порядок видачі дозволів та її норм 

вимогам законів, зокрема, Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», було звернуто увагу Кабінету Міністрів України, 

який для вирішення цієї суперечливої ситуації прийняв розпорядження «Про 

скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів влади» від 

18 липня 2018 р. за № 505-р [210]. Цим розпорядженням, крім скасування актів 

органів влади (п. 1, додатки 1, 2), Кабінет Міністрів України також надав 

вказівку міністерствам (тобто і Міністерству екології та природних ресурсів 

України. – Г. Л.) та іншим центральним органам виконавчої влади протягом 

шести місяців з дня опублікування розпорядження (опубліковане 28 липня 

2018 р. у газеті «Урядовий кур’єр» за № 140. – Г. Л.), зокрема: 1) переглянути 

накази за переліком згідно з додатком 3 (а до додатку № 3 включений і наказ 

Мінприроди від 01 лютого 1993 р. № 3, яким була затверджена Інструкція про 

порядок видачі дозволів – прим.) та 2) привести їх у відповідність із Законами 

«Про ліцензування видів господарської діяльності» [176], «Про дозвільну 
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систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». 

Однак строк виконання цього розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18 липня 2018 р. № 505-р минув ще 28 січня 2019 р., але положення 

Інструкції про порядок видачі дозволів продовжують діяти та не зазнали ні 

скасування (з затвердженням нового порядку), ні змін. 

Хоча, за інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України 

станом на 24 травня 2019 р.: «Відповідно до п. 2 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18.07.2018 р. № 505-р «Про скасування деяких актів 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» щодо перегляду 

наказів за переліком згідно з додатком 3, зокрема наказу Мінприроди від 

01 лютого 1993 р. № 3, з урахуванням вимог ст. 4-1 Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Мінприроди розроблено 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

видачі та форми дозволів на спеціальне використання (добування, збирання) 

об’єктів Червоної книги України». Станом на сьогодні в установленому 

законодавством порядку проект акта погоджується із заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади» [79]. 

Вважаємо, що цю проблемну ситуацію необхідно вирішити в найближчий 

час шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України нового порядку 

проведення дозвільної процедури, переоформлення та анулювання дозволу на 

спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги 

України» з одночасним скасуванням 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 лютого 1993 р. № 3. 
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2.3 Юридична відповідальність у сфері охорони та використання 

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

тварин 

 

Юридична відповідальність як правове явище має зв’язок із охоронними 

правовими відносинами, оскільки: по-перше, із охоронними відносинами тісно 

пов'язаний процес покладання юридичної відповідальності; по-друге, мета і 

функції юридичної відповідальності втілюються в життя через охоронні 

відносини; по-третє, юридична відповідальність втілюється у життя через 

правозастосовну діяльність, яка має форму охоронних відносин [32, с. 68]. 

Юридична відповідальність за екологічні правопорушення є важливим 

засобом забезпечення законності в екологічній сфері. Вона виступає 

різновидом юридичної відповідальності в цілому, а тому їй властиві всі ознаки 

останньої [22; 334]. 

Під юридичною відповідальністю за екологічні правопорушення 

розуміють відносини між державою в особі спеціально уповноважених 

адміністративних органів, правоохоронних органів, іншими уповноваженими 

суб’єктами і особою, що скоїла правопорушення (фізичною чи юридичною) 

щодо застосування до порушника відповідного стягнення. Суть 

відповідальності полягає в настанні несприятливих наслідків для порушника 

екологічних вимог [4]. 

Підтримуємо позицію вчених, які в науковій доктрині сучасного 

екологічного права України розглядають юридичну відповідальність за 

правопорушення у сфері природокористування та охорони довкілля крізь 

призму традиційних видів (дисциплінарної, адміністративної, цивільної та 

кримінальної) [60, с. 334], «що є віддзеркаленням положень законів України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», 

«Про тваринний світ», «Про охорону атмосферного повітря», Земельного, 

Водного, Лісового кодексів України, Кодексу про надра та інших законодавчих 

актів екологічного спрямування» [221, с. 242; 247, с. 162]. 
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«Екологічний відтінок юридичної відповідальності» у сфері охорони 

навколишнього природного середовища «конкретно виявляється в 

екологічному правопорушенні – протиправному діянні (дії або бездіяльності), 

що порушує встановлений екологічний правопорядок і за вчинення якого 

законом передбачена юридична відповідальність» [22, с. 335]. 

Екологічне правопорушення є підставою для юридичної відповідальності. 

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 68 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», ч. 1 ст. 63 Закону України «Про 

тваринний світ», ч. 2 ст. 20 Закону України «Про Червону книгу України», 

порушення законодавства в галузі використання, охорони та відтворення 

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

у тому числі занесених до Червоної книги України – тягнуть за собою 

дисциплінарну, адміністративну, кримінальну чи цивільну юридичну 

відповідальність відповідно до закону. 

За одне правопорушення, залежно від ступеня його суспільної небезпеки, 

особа може бути притягнута або до адміністративної, або до кримінальної 

відповідальності. 

При цьому, особа, яка зазнала адміністративної або кримінальної 

відповідальності може бути притягнута також до дисциплінарної 

відповідальності. А застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або 

кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від компенсації шкоди, 

заподіяної цими правопорушеннями, тобто від цивільної відповідальності (про 

що зазначено в ч. 5 ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», ч. 4 ст. 63 Закону України «Про тваринний світ», ч. 3 

ст. 20 Закону України «Про Червону книгу України»). 

В рамках даного дослідження зосередимо увагу на адміністративній, 

кримінальній та майновій відповідальності, які є найбільш характерними та 

значимими у правовідносинах охорони та використання рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин. 
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Адміністративна відповідальність у сфері охорони та використання 

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

занесених до Червоної книги України. 

Законодавство України про адміністративну відповідальність складається з 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) [38] 

та інших законів України (ч. 2 ст. 2 КУпАП). 

До адміністративних правопорушень у сфері охорони та використання 

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

занесених до Червоної книги України, можна віднести наступні статті КУпАП: 

- ст. 90 КУпАП Погіршення, знищення середовища перебування 

(зростання) тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України, 

знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з 

природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування) 

тварин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, 

інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, 

каліцтва (пошкодження), – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 

20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів (надалі – н.м.д.) громадян (тобто 

наразі від 340,00 грн до 510,00 грн) з конфіскацією незаконно добутого і на 

посадових осіб – від 30 до 50 н.м.д. громадян (тобто наразі від 510,00 грн до 

850,00 грн) з конфіскацією незаконно добутого; 

- ч. 2 ст. 88-1 КУпАП Порушення порядку придбання, збуту чи 

розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу, вчинені щодо 

об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, 

або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, – тягнуть 

за собою накладення штрафу від 100 до 215 н.м.д. громадян (тобто наразі від 

1700,00 грн до 3655,00 грн) з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного 

світу; 

- ч. 2 ст. 88 КУпАП Незаконне вивезення з України або ввезення на її 

територію об'єктів тваринного світу, у тому числі зоологічних колекцій, – дії 



186 

щодо видів тварин, занесених до Червоної книги України або охорона і 

використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами 

України, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів (н.м.д.) громадян (тобто наразі від 

810,00 грн до 1700,00 грн) з конфіскацією цих об’єктів або без такої і на 

посадових осіб – від 70 до 120 н.м.д. громадян (тобто наразі від 1190,00 грн до 

2040,00 грн) з конфіскацією цих об’єктів або без такої; 

- ст. 87 КУпАП: частина 1 Порушення вимог щодо охорони середовища 

перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування 

диких тварин – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 

50 н.м.д. громадян (тобто наразі від 510,00 грн до 850,00 грн) і на посадових 

осіб – від 50 до 70 н.м.д. громадян (тобто наразі від 850,00 грн до 1190,00 грн); 

частина 2 Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, 

погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких 

тварин, які зазнають лиха, – тягне за собою накладення штрафу від 50 до 

70 н.м.д. громадян (тобто наразі від 850,00 грн до 1190,00 грн); 

- ст. 85 КУпАП: частина 1 Порушення правил полювання (полювання без 

належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, 

забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування 

тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з 

порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського 

господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало 

наслідком добування, знищення або поранення тварин, а також 

транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки 

цього факту в контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання та в дозволі на їх добування, – тягне за собою попередження або 

накладення штрафу на громадян від 6 до 60 н.м.д. громадян (тобто наразі від 

102,00 грн до 1020,00 грн) і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб – від 30 до 90 н.м.д. громадян (тобто наразі від 510,00 грн до 

1530,00 грн); частина 2 Повторне порушення правил полювання (полювання без 
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належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, 

забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування 

тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або поранення 

тварин, – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 60 до 120 н.м.д. 

громадян (тобто наразі від 1020,00 грн до 2040,00 грн. – Г. Л.) з конфіскацією 

рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною 

власністю порушника, та незаконно добутих об’єктів тваринного світу чи без 

такої або позбавлення права полювання на строк до 3 років з конфіскацією 

рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною 

власністю порушника, та незаконно добутих об’єктів тваринного світу чи без 

такої і на посадових осіб – від 90 до 150 н.м.д. громадян (тобто наразі від 

1530,00 грн до 2550 грн) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення 

правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих 

об’єктів тваринного світу чи без такої; частина 3 Порушення правил 

рибальства – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян 

від 2 до 10 н.м.д. громадян (тобто наразі від 34,00 грн до 170,00 грн) і 

попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від 10 до 30 н.м.д. 

громадян (тобто наразі від 170,00 грн до 510,00 грн); частина 4 Грубе 

порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, 

електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь 

лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, 

вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти 

або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову 

норму вилову) – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 

40 н.м.д. громадян (тобто наразі від 340,00 грн до 680,00 грн) з конфіскацією 

знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю 

порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і на 

посадових осіб – від 30 до 50 н.м.д. громадян (тобто наразі від 510,00 грн до 

850,00 грн) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є 

приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів 
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чи без такої; частина 5 Порушення правил здійснення інших видів спеціального 

використання об’єктів тваринного світу, – тягне за собою накладення штрафу 

на громадян від 10 до 20 н.м.д. громадян (тобто наразі від 170,00 грн до 

340,00 грн) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є 

приватною власністю порушника, та незаконно добутих об’єктів тваринного 

світу чи без такої і на посадових осіб – від 20 до 30 н.м.д. громадян (тобто 

наразі від 340,00 грн до 510,00 грн) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення 

правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих 

об’єктів тваринного світу чи без такої. 

Відповідно до ст. 91 КУпАП, здійснення в межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, 

зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої 

діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об'єктів, 

самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації 

негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та 

об'єкти природно-заповідного фонду, – тягнуть за собою накладення штрафу на 

громадян від 9 до 24 н.м.д. громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення 

правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів чи без такої і на 

посадових осіб – від 15 до 30 н.м.д. громадян з конфіскацією знарядь і засобів 

вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів. 

Слід звернути увагу, що наразі в Україні формулювання предмета 

адміністративно-правової охорони, здійснене в ч. 2 ст. 88 КУпАП, є таким, що 

не відповідає зобов’язанням України за Конвенцією про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення 

(CITES). Зокрема, у ч. 2 ст. 88 КУпАП адміністративна відповідальність 

встановлена за правопорушення, яке полягає у незаконному вивезенні з 

України або ввезенні на її територію видів тварин, занесених до Червоної книги 

України або охорона і використання яких регулюються відповідними 

міжнародними договорами України. Однак, згідно з вимогами CITES 

регулюванню (з встановленням в національних законодавствах юридичної 
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відповідальності за правопорушення при цьому) підлягають міжнародні 

перевезення не лише щодо тварин (живих або мертвих), а й стосовно їх частин 

та похідних від них. В зв’язку з цим пропонується, внести відповідні зміни до 

ч. 2 ст. 88 КУпАП шляхом розширення предмета адміністративно-правової 

охорони. 

Крім цього, положення ч. 2 ст. 88 КУпАП не узгоджені із вимогами Закону 

України «Про тваринний світ» та не відповідають Конвенції CITES в частині 

санкцій, які підлягають застосуванню за передбачені нею протиправні дії. 

Зокрема, у ч. 2 ст. 88 КУпАП зазначено, що за вчинення правопорушення до 

громадян та посадових осіб застосовується адміністративна відповідальність у 

вигляді штрафу з конфіскацією видів тварин, занесених до Червоної книги 

України або без такої. Але відповідно до ч. 6 ст. 63 Закону України «Про 

тваринний світ» та ст. VIII Конвенції CITES юридична відповідальність за 

незаконну міжнародну торгівлю повинна передбачати в усіх випадках 

конфіскацію тварини (її частини чи продуктів життєдіяльності), що визначено 

наступним чином. Відповідно до ч. 6 ст. 63 Закону України «Про тваринний 

світ», «дикі тварини та інші об’єкти тваринного світу, що ввезені на територію 

України або вивозяться за її межі з порушенням законодавства, підлягають у 

встановленому законом порядку конфіскації або безоплатному вилученню». 

Згідно зі ст. VIII Конвенції CITES, «Сторони вживають відповідних заходів для 

забезпечення виконання положень цієї Конвенції та заборони торгівлі зразками 

з порушенням положень Конвенції; ці заходи включають: (a) покарання за 

торгівлю чи володіння такими зразками або ж те й інше; та (b) конфіскацію та 

повернення таких зразків державі, що експортує». 

Кримінальна відповідальність у сфері охорони та використання рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, занесених 

до Червоної книги України. 

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України, підставою кримінальної 

відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить 

склад злочину, передбаченого цим Кодексом [65]. 
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Зокрема, у ст. 248 Кримінального кодексу України, що має назву 

«Незаконне полювання», встановлено: 

частина 1 – порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну 

шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях 

та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи 

інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, – 

караються штрафом від 100 до 200 н.м.д. громадян (тобто наразі від 1700,00 грн 

до 3400,00 грн) або громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин, або 

обмеженням волі на строк до 3 років; 

частина 2 – ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з 

використанням службового становища, або за попередньою змовою групою 

осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного 

світу, або з використанням транспортних засобів, або особою, раніше судимою 

за злочин, передбачений цією статтею, – караються штрафом від 200 до 

400 н.м.д. громадян (тобто наразі від 3400,00 грн до 6800,00 грн) або 

обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий 

строк. 

Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні 

матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у 250 і більше разів 

перевищує н.м.д. громадян. При чому, згідно з п. 5 підр. 1 р. ХХ Податкового 

кодексу України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI, якщо норми інших законів 

містять посилання на н.м.д. громадян, то для цілей їх застосування 

використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та 

кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або 

кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму 

встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної 

підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для 

відповідного року [108]. 

Згідно з ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття 

рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» встановлено: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3917
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частина 1 – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 

добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, – карається 

штрафом від 100 до 200 н.м.д. громадян (тобто наразі від 1700,00 грн до 

3400,00 грн. – Г. Л.) або обмеженням волі на строк до 3 років; 

Частина 2 – ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, 

отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення 

риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за 

злочин, передбачений цією статтею, – караються штрафом від 200 до 400 н.м.д. 

громадян (тобто наразі від 3400,00 грн до 6800,00 грн) або обмеженням волі на 

строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. 

В контексті забезпечення охорони середовищ існування рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, можна назвати, 

також ст. 252 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або 

пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-

заповідного фонду» та встановлює, що: умисне знищення або пошкодження 

територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного 

фонду, – карається штрафом від 100 до 200 н.м.д. громадян (тобто наразі від 

1700,00 грн до 34000,00 грн) або обмеженням волі на строк до 3 років (ч. 1); а ті 

самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, 

якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, – позбавленням 

волі на строк від 5 до 12 років (ч. 2). 

Слід звернути увагу, що наразі в Кримінальному кодексі України не 

визнається злочином незаконне переміщення через митний кордон України 

поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю видів 

тваринного світу, що занесені до Червоної книги України (є національним 

надбанням) та/або охороняються міжнародними договорами України, вчинене у 

великих розмірах (чи з іншим ступенем суспільної небезпечності). Існуюча у 

Кримінальному кодексі України ст. 201 «Контрабанда» не стосується об’єктів 

тваринного світу. За цією статтею контрабандою вважається переміщення через 

митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від 
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митного контролю лише культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, 

вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім 

гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин 

вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації. 

Слід, однак, зазначити, що необхідність сконструювати відповідний склад 

злочину, що передбачає кримінальну відповідальності у цій сфері випливає, 

зокрема, із: 

- зобов’язань України за Конвенцією про міжнародну торгівлю видами 

дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення (1973 р., CITES), 

згідно зі ст. VIII якої передбачено, що Cторони вживають відповідних заходів 

для забезпечення виконання положень цієї Конвенції та заборони торгівлі 

зразками з порушенням положень Конвенції. Ці заходи повинні включати 

встановлення у національних законодавствах: (a) покарання за торгівлю чи 

володіння такими зразками або ж те й інше; а також (b) конфіскацію і 

повернення таких зразків державі, що експортує [47]; 

- резолюцій Економічної та Соціальної Ради Організації Об’єднаних націй, 

в яких міститься наполегливий заклик до держав-членів, зокрема:  

а) прийняти законодавчі чи інші заходи, необхідні для визнання 

охоронюваних видів дикої флори і фауни кримінальним злочином в їх 

внутрішньому законодавстві (резолюція № 2001/12 «Незаконний обіг 

охоронюваних видів дикої флори і фауни» від 24 липня 2001 р.) [91]; 

б) переглянути своє кримінальне законодавство з метою забезпечити, щоб 

за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом охоронюваних видів дикої 

флори і фауни, призначались відповідні покарання, що враховували б 

серйозний характер таких правопорушень (резолюція № 2003/27 «Незаконний 

обіг охоронюваних видів дикої флори і фауни» від 23 липня 2003 р.) [91]; 

в) прийняти відповідні заходи для попередження незаконного обігу видів 

дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, і боротьби з 

ним, включаючи прийняття, в належних випадках, необхідного законодавства 
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для попередження, розслідування та кримінального переслідування такого 

незаконного обігу у відповідності з Конвенцією про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення, 

включаючи її основоположні принципи; а також пропозиція розглянути 

питання про визнання незаконного обігу видів дикої фауни і флори, що 

перебувають під загрозою зникнення, серйозним злочином у відповідності з їх 

національним законодавством та пунктом b статті 2 Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності, особливо у випадках участі 

організованих злочинних груп (резолюція № 2011/36 «Попередження 

злочинності та заходи системи кримінального правосуддя щодо протидії 

незаконному обігу видів дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення» від 28 липня 2011 р.) [122]; 

г) вжити відповідних заходів для попередження незаконного обігу 

охоронюваних видів дикої фауни та флори та боротьби з ним, включаючи 

прийняття законодавства, необхідного для попередження, розслідування та 

кримінального переслідування такого незаконного обсягу; визнати незаконний 

обіг охоронюваних видів дикої фауни та флори серйозним злочином, коли він 

вчиняється за участі організованих злочинних груп, як це визначено в пункті b 

статті 2 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

(резолюція № 2013/40 «Попередження злочинності та заходи системи 

кримінального правосуддя з метою протидії незаконному обігу охоронюваних 

видів дикої фауни та флори» від 25 липня 2013 р.) [123] та ін.; 

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

2030 року (2019), в яких одним із завдань стратегічної цілі 2 «забезпечення 

сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України», визначено саме 

протидію незаконному обігу та торгівлі об’єктами дикої фауни та флори [101]. 

Виходячи з цього, пропонується визнати злочином та встановити 

кримінальну відповідальність 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 
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охороняються міжнародними договорами України, вчинене у великих розмірах 

(чи з іншим ступенем суспільної небезпечності) шляхом внесення змін до 

розділу ІІІ «Злочини проти довкілля» Кримінального кодексу України. 

У межах адміністративно-правової та кримінально-правової охорони 

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

також слід звернути увагу на різні формулювання предмета охорони, як-то: 

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

яких регулюється відповідними міжнародними договорами» (ч. 2 ст. 88 

КУпАП); «тварини, види яких занесені до Червоної книги України» (ст. 90 

КУпАП); «об’єкти тваринного світу, занесені до Червоної книги України» (ч. 2 

ст. 88-1 КУпАП), «звірі, птахи чи інші види тваринного світу, що занесені до 

Червоної книги України» (ст. 248 Кримінальний кодекс України). Справа в 

тому, що формулювання з використанням поняття «тварина», «види тварин», 

що застосовані в ч. 2 ст. 88, ст. 90 КУпАП, є вужчими за змістом, ніж подібні з 

використанням поняття «об’єкти тваринного світу», що вказане у ч. 2 ст. 88-1 

КУпАП. Це пов’язано з тим, що до тваринного світу/об’єктів тваринного світу 

у ст. 3 Закону України «Про тваринний світ» віднесено не лише диких тварин, а 

також їх частини (роги, шкіру тощо) та продукти життєдіяльності (мед, віск 

тощо). При цьому абсолютно незрозуміло, з чим пов’язана різниця в 

формулюванні. Для усунення цього недоліку можемо запропонувати 

застосувати єдині підходи, а саме:  

а) у випадках, коли охорона може стосуватися лише тварини, 

застосовувати поняття «тварини (чи дикі тварини), занесені до Червоної книги 

України» чи, якщо є необхідність – «тварини (чи дикі тварини), що занесені до 

Червоної книги України, або охорона і використання яких регулюється 

відповідними міжнародними договорами» (наприклад, коли мова йде про 

незаконні дії, що призвели до загибелі чи каліцтва тварини); 

б) у випадках, коли охорона стосується не лише тварин, а також їх частин 

та продуктів життєдіяльності, застосовувати поняття «об’єкти Червоної книги 

України» або «об’єкти тваринного світу, занесені до Червоної книги України», 
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а, якщо є необхідність, з додаванням формулювання «або охорона і 

використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами» 

(наприклад, у випадку незаконного міжнародного перевезення, коли і за 

національним законодавством, а також згідно з зобов’язаннями України, що 

випливають із міжнародних договорів, предметом охорони є не лише тварина, а 

й її частини та продукти життєдіяльності). 

Цивільна (майнова) відповідальність у сфері охорони та використання 

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

Як вже було вказано вище, застосування заходів дисциплінарної, 

адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від 

компенсації шкоди, заподіяної цими правопорушеннями, тобто від цивільної 

відповідальності (про що зазначено в ч. 5 ст. 68 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», ч. 4 ст. 63 Закону України «Про 

тваринний світ», ч. 3 ст. 20 Закону України «Про Червону книгу України»). 

Якщо ж у результаті вчинення адміністративного правопорушення 

заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або 

організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної, 

міської ради під час вирішення питання про накладення стягнення за 

адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про 

відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує 2 н.м.д. 

громадян, а суддя районного, районного у місті, міського чи міськрайонного 

суду – незалежно від розміру шкоди, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї 

статті (тобто, у коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг 16 років і має 

самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує 1 н.м.д. громадян, суддя має 

право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або 

зобов'язати своєю працею усунути її) (частини 1, 2 ст. 40 КУпАП). В інших же 

випадках, питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної 

адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного 

судочинства (ч. 3 ст. 40 КУпАП). 
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Відповідно до ч. 1 ст. 69 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в 

повному обсязі [183]. Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на 

відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення 

здоров'я, якості навколишнього природного середовища, відтворення 

природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим 

призначенням (ч. 2 ст. 69 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»). А особи, що володіють джерелами підвищеної 

екологічної небезпеки, зобов'язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам 

та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок 

стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих (ч. 3 ст. 69 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища»). 

Згідно з ч. 4 ст. 63 Закону України «Про тваринний світ», передбачено, що 

підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодовувати 

шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, 

використання і відтворення тваринного світу. Розмір компенсації за незаконне 

добування, знищення або пошкодження видів тваринного світу, а також за 

знищення чи погіршення середовища їх існування встановлюється Кабінетом 

Міністрів України [217]. 

Спеціальний же Закон України «По Червону книгу України» визначає, що 

шкода, завдана незаконним добуванням, знищенням або пошкодженням видів 

тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, 

погіршенням середовища їх перебування (зростання), відшкодовується 

відповідно до закону (ч. 3 ст. 20). 

Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження 

видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а 

також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) та 

методика її розрахунку встановлюються Кабінетом Міністрів України. 
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З метою реалізації вказаного положення Закону, в Україні прийнята 

постанова Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2012 р. № 1030, якою 

затверджені Розміри компенсації за незаконне добування, знищення або 

пошкодження тварин із числа видів, занесених до Червоної книги України, які 

постійно або тимчасово перебувають у природних умовах у межах території 

України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної 

зони [208]. Визначення розміру екологічної шкоди у такий спосіб називається 

таксовим методом компенсації екологічної шкоди, що є найпоширеніших в 

екологічному законодавстві та залишається важливим засобом охорони об’єктів 

природи» [64, с. 12]. Як вказує М. В. Краснова, в еколого-правовій літературі 

вважається, що такси є ознакою матеріальної відповідальності в галузі охорони 

навколишнього природного середовища і однією із форм конкретизації 

положень цивільного законодавства, яке встановлює загальні підстави 

юридичної відповідальності за спричинення шкоди [61, с. 368].  

В частині тваринного світу, розміри компенсації за незаконне добування, 

знищення або пошкодження тварин із числа видів, занесених до Червоної книги 

України, вказані щодо кожного виду такої дикої «червонокнижної» тварини 

(ще й з вказівкою її категорії), в гривнях, за 1 екземпляр. Наприклад, для лося 

європейського, зубра, ведмедя бурого – розмір компенсації за 1 екземпляр 

становить 130 000,00 грн (найбільший); для тюленя-монаха, стерв’ятника – 

120 000, 00 грн за кожен екземпляр; для білуги звичайної, дельфіна звичайного, 

беркута – 100 000,00 грн за 1 екземпляр; лосося чорноморського – 14 000,00 грн 

за 1 екземпляр тощо. 

В цьому нормативно-правовому акті також визначено, що: а) у 

трикратному розмірі здійснюється компенсація за кожне знищене чи 

пошкоджене гніздо, нору, інше житло тварин з числа видів, занесених до 

Червоної книги України; б) а за кожне вилучене яйце, а також за кожний 

ембріон у незаконно здобутої хребетної тварини — розмір компенсації 

становить 50 відсотків розміру компенсації за один екземпляр даного виду 

тварин; в) за шкоду, заподіяну внаслідок незаконної заготівлі ікри осетрових і 
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лососевих риб з числа видів, занесених до Червоної книги України, розмір 

компенсації становить двадцятикратну вартість заготовленої ікри згідно з 

діючими роздрібними цінами на ікру вищого сорту. 

Заслуговує на окрему увагу постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням 

законодавства про природно-заповідний фонд» від 24 липня 2013 р. 

№ 541 [165]. Справа в тому, що хоч у п. 2 цієї постанови визначено, що її дія не 

поширюється на види грибів, рослин і тварин, занесених до Червоної книги 

України, однак, у Додатку 7 до постанови, в якому затверджені такси за 

незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження або 

знищення їх жител та споруд, місць перебування і розмноження, – визначена 

такса щодо лося у розмірі 40 000,00 грн за 1 екземпляр. Однак лось наразі 

занесений до Червоної книги України (наказ Мінприроди України від 19 грудня 

2017 р. № 481). А згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

07 листопада 2012 р. № 1030 в Україні встановлена такса у розмірі 

130 000,00 грн за 1 екземпляр цієї ж тварини. Положення Додатку 7 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541, відповідно, 

вважаємо протиправним і таким, що повинно бути скасовано. 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. На підставі розглянутих положень про те, що рідкісні і такі, що 

перебувають під загрозою зникнення види, диких тварин підлягають особливій 

охороні, що поєднується з суттєвими законодавчими обмеженнями 

спеціального використання цих тварин (дозволяється лише у виняткових 

випадках, тільки у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, 

розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення 

популяцій (при чому без мети отримання прибутку), яке, насамперед, 

переслідує цілі збереження того чи іншого виду тварин та спрямоване на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF?find=1&text=%EB%EE%F1#w111
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запобігання його зникненню: а) констатовано, що відносини охорони є 

пріоритетними над відносинами використання в правовому регулюванні 

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

б) запропоновано спеціальне використання рідкісних і таких, що перебувають 

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

України, розглядати органічною складовою їх охорони. 

2. З метою підвищення ефективності охорони рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, занесених до 

Червоної книги України, а також до регіональних червоних переліків, 

запропоновано застосовувати підхід, який має бути комплексно забезпечений: 

1) чітко визначеними правилами ведення Червоної книги України та 

регіональних червоних переліків; 2) поєднаним застосуванням всіх наявних 

інструментів охорони цих тварин (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, власників таких 

об’єктів, власників та користувачів земельних ділянок, у межах яких вони 

перебувають); 4) забезпеченням правового режиму особливої 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. 

3. В результаті дослідження виявлено характерні ознаки та особливості 

Червоної книги України, які полягають у наступному. 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 



200 

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). В процесі її створення та ведення задіяне 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 
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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. Висунуто ідею щодо подвійної правової природи Червоної 

книги України, яка базується на поєднанні ознак офіційного державного 

документу та звіту про наукові дослідження. 

4. Дослідження практики ведення переліків видів тварин, які підлягають 

особливій охороні на території АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, 

що розглядається як складова регіональної екологічної політики, дало 

можливість виявити відсутність єдиних підходів до їх форми та змісту, єдиного 

розуміння критеріїв включення до них тварин, що насамперед, є результатом 

правової неурегульованості цих відносин. Запропоновано розробити: а) єдині 

правила з їх ведення, б) єдині чіткі критерії для включення до цих переліків 

певних видів диких тварин, шляхом прийняття на національному рівні 

спеціальних нормативно-правових актів чи спеціальних норм у вже існуючих 

нормативно-правих актах з урахуванням рекомендацій Міжнародного союзу 

охорони природи. 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. Висловлено пропозицію щодо вирішення цієї проблеми, 

наприклад, через встановлення додаткової законодавчої вимоги прийняття 

останнього переліку лише на національному рівні. 

5. Здійснене дослідження дало підстави запропонувати: 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 
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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 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. 

6. Всебічний аналіз законодавства і доктрини екологічного права щодо 

спеціального використання природних ресурсів дозволив запропонувати 

запровадження 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 
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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. 

7. Висловлено пропозиції щодо усунення правової колізії: а) 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», які 

полягають у тому, що за першим Законом (із вказаних) – порядок проведення 

дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання 

документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади, їх 

територіальними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України, а за 

другим – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; 

б) 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 лютого 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», зокрема щодо назви дозволу, видів спеціального 

користування, на які він видається, окремих підстави для отримання дозволу; а 

також щодо зобов’язання суб’єктів господарювання повернути дозвіл зі звітом 

після закінчення строку його дії. 

8. Запропоновано ввести у КУпАП відповідальності за незаконне 

поводження з видами тварин, які занесені до регіональних червоних переліків 

(але не занесені до Червоної книги України), а також за пошкодження, 

знищення тощо середовищ їх існування. 

9. Виявлено невідповідність ч. 2 ст. 88 КУпАП вимогам Конвенції про 

міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під 

загрозою зникнення (CITES), оскільки у КУпАП визнано правопорушенням 
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незаконне вивезення з України або ввезення на її територію видів тварин, 

занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких 

регулюються відповідними міжнародними договорами України, а за 

Конвенцією CITES правопорушенням має визнаватись не лише незаконне 

міжнародне перевезення тварин, що перебувають під особливою охороною, а й 

їх частин та похідних від них (продуктів їх життєдіяльності). Запропоновано 

розширити предмет адміністративно-правової охорони за цією статтею 

відповідно до вимог Конвенції CITES. 

10. Запропоновано узгодити ч. 2 ст. 88 КУпАП із вимогами ч. 6 ст. 63 

Закону України «Про тваринний світ» та ст. VIII Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою 

зникнення (CITES) в частині санкцій, які підлягають застосуванню за 

передбачене нею правопорушення (незаконне вивезення з України або ввезення 

на її територію видів тварин, занесених до Червоної книги України або охорона 

і використання яких регулюються відповідними міжнародними договорами 

України), оскільки за кодексом такими санкціями є – штраф з конфіскацією 

тварин чи без такої, а згідно з вимогами Закону України «Про тваринний світ» 

та Конвенції – конфіскація тварини за вказане правопорушення є обов’язковою. 

11. Запропоновано запровадити в Кримінальному кодексі України (у 

р. VIII «Злочини проти довкілля») відповідальність 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), оскільки 

здійснення цього вимагають норми міжнародного права. 

11. Запропоновано запровадити у межах адміністративно-правової та 

кримінально-правової охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів диких тварин, єдиного підходу до визначення предмета 

правопорушення, що обумовлено застосуванням у кодексах різних за змістом 

формулювань; наприклад, за КУпАП, охороні підлягають: «види тварин, 
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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). 

12. Виявлено та запропоновано усунути колізію між нормами постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру 

шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» 

від 24 липня 2013 р. № 54: а саме між положеннями п. 2 постанови, де 

встановлено, що її дія не поширюється на тварин, занесених до Червоної книги 

України та 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 занесений до Червоної книги України, тим паче, 

що постановою Уряду від 07 листопада 2012 р. № 1030 в Україні встановлена 

такса у розмірі 130 000,00 грн за 1 екземпляр цієї ж тварини.  
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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 (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 
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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, у 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.). 
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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; 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 р.), постанови 

Верховної Ради України «Про проект закону України про Національну 

програму збереження біологічного різноманіття на 1999–2015 роки» (1999 р.), 

постанови Верховної Ради України «Про об’єднання проектів Закону України 

про Програму формування національної екологічної мережі України на 2000–
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2015 роки і про Національну програму збереження біологічного різноманіття на 

2000–2015 роки» (1999 р.), Концепції Загальнодержавної програми збереження 

біорізноманіття на 2005–2025 роки, схваленої розпорядження Кабінету 

Міністрів України (2004 р.)); 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 
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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) 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 
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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). В процесі її 

створення та ведення задіяне 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 
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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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%EB%B3%EA#w17
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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 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 
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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 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 
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(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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проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду України: наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 

21.08.2018 р. № 306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306737-

18?find=1&text=%EA%EE%ED%E2#w11 (дата звернення: 08.04.2019). 

144. Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього 

природного середовища на 2011–2015 роки: розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25.05.2011 р. № 577-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/577-

2011-%D1%80 (дата звернення: 09.04.2019). 

145. Про затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться до 

Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що 

виключені з Червоної книги України (рослинний світ): наказ Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 17.06.2009 р. 

№ 312. Офіційний вісник України. 2009. № 55. Ст. 1930. 

146. Про затвердження Переліків видів тварин і рослин, які не занесені до 

Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під 

загрозою зникнення на території Полтавської області: рішення Полтавської 

обласної ради від 23.03.2005 р.: лист Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської облдержадміністрації від 25.08.2015 р. № 3389/01-12 / 

Архів Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської 

облдержадміністрації за серпень 2015 року. 

147. Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної 

книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної 

книги України (тваринний світ): наказ Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України від 17.06.2009 р. № 313. Офіційний вісник 

України. 2009. № 55. Ст. 198. 

148. Про затвердження Переліків видів тварин, що підлягають особливій 

охороні на території Закарпатської області та тих, що занесені до Червоної 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80
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книги України: рішення Закарпатської обласної ради від 02.03.2012 р. № 424; 

лист Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської 

облдержадміністрації від 27.08.2015 р. № 1222/04 / Архів Департаменту екології 

та природних ресурсів Закарпатської облдержадміністрації за серпень 

2015 року. 

149. Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів: постанова Кабінету Міністрів України від 

17.06.1996 р. № 1147. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-

%D0%BF?find=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w11 (дата звернення: 

09.04.2019). 

150. Про затвердження Переліку видів рослин і тварин, які потребують 

регіональної охорони на території Миколаївської області: рішення 

Миколаївської обласної ради від 16.10.1990 р. URL: http://www.duecomk. 

gov.ua/main.php?act=prrbo (дата звернення: 09.04.2019). 

151. Про затвердження Переліку видів судин рослин та тварин, занесених 

до Червоної книги України, які поширені на території Кіровоградської області і 

підлягають особливій охороні: рішення Кіровоградської обласної ради від 

25.08.2015 р. № 65. URL: http://ekolog.kr-admin.gov.ua/diialnist/pryrodno-

zapovidnyi-fond-kirovohradskoi-oblasti/item/150-perelik-vydiv-sudyn-roslyn-ta-

tvaryn-zanesenykh-do-chervonoi-knyhy-ukrainy-iaki-poshyreni-na-terytorii-

kirovohradskoi-oblasti-i-pidliahaiut-osblyvii-okhoroni (дата звернення: 09.04.2019). 

152. Про затвердження Переліку видів тварин і рослин, які підлягають 

особливій охороні на території Одеської області, та Положення про нього: 

рішення Одеської обласної ради від 18.02.2011 р. № 90-VI. URL: http://ecology. 

odessa.gov.ua/ecology-chervona-kniga-ukrani/ (дата звернення: 09.04.2019). 

153. Про затвердження Переліку видів тварин, яких занесено до Червоного 

списку Харківської області: рішення Харківської обласної ради від 

25.09.2001 р. Харків: 09.04.2019, 2001. 7 с. 

154. Про затвердження переліку видів тварин, які підлягають особливій 

охороні на території м. Києва: рішення Київської міської ради від 23.12.2004 р. 
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№ 879/2289. URL: http://pernatidruzi.org.ua/conv.php?convid=12 (дата звернення: 

09.04.2019). 

155. Про затвердження переліку регіонально рідкісних видів тварин 

Житомирської області: рішення Житомирської обласної ради від 19.03.2015 р. 

№ 1460. URL: http://ecology.zt.gov.ua/rt-1.html (дата звернення: 09.04.2019). 

156. Про затвердження Переліку та Положення про Перелік видів 

хребетних тварин, що підлягають особливій охороні на території Луганської 

області: рішення Луганської обласної ради від 26.12.2007 р. № 19/13. URL: 

http://www.eco-lugansk.gov.ua/2013-12-12-00-50-06-3/2013-12-12-00-50-

06/zapovidna-sprava-ta-ekomerezha (дата звернення: 09.04.2019). 

157. Про затвердження плану дій щодо збереження чорного лелеки 

(Ciconia nigra L.) в Україні: наказ Міністерства екології та природних ресурсів в 

Україні від 11.03.2019 р. № 102. URL: https://menr.gov.ua/files/ images/news_20 

19/02042019/102-%D0%BD%20-%203.pdf (дата звернення: 03.05.2019). 

158. Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Рамсарської 

Конвенції в України на період до 2015 року: наказ Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 17.07.2012 р. № 352. URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/rada/show/v0352737-12?find=1&text=%F1%E2%E8%ED%F6#w11 (дата 

звернення: 02.04.2019). 

159. Про затвердження складу Координаційної Рамсарської ради та Плану 

заходів з імплементації Рамсарської конвенції на 2016–2021 роки: наказ 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.03.2016 р. № 85. 

URL: http://consultant.parus.ua/?doc=0A49W2ECAE (дата звернення: 02.04.2019). 

160. Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт 

зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, 

реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами 

регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 

що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з 

них продукції: постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. № 953. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/953-2007-%D0%BF?nreg=953-2007-
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%EF&find=1&text=%F1%F2%F0%EE% EA&x=0&y=0 (дата звернення: 

26.05.2019). 

161. Про затвердження Порядку державного обліку рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

занесених до Червоної книги України: наказ Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 09.10.2012 р. № 486. URL: 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2031-12 (дата звернення: 26.05.2019). 

162. Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, 

які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах: наказ Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 30.09.2010 р. 

№ 429. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-10?find=1&text=%F7%E5 

%F0%E2%EE%ED#w12 (дата звернення: 26.05.2019). 

163. Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), 

вирощування водних біоресурсів та їх використання: наказ Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 07.07.2012 р. № 414. Офіційний 

вісник України. 2012. № 61. Ст. 2494. 

164. Про затвердження Правил і норм утримання дельфінів в умовах 

неволі: наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 

06.12.2012 р. № 622. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-13?find 

=1&text=%F7%E5%F0%E2%EE%ED#w11 (дата звернення: 12.04.2019). 

165. Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної 

порушенням законодавства про природно-заповідний фонд: постанова Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 541. URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/541-2013-%D0%BF#n46 (дата звернення: 20.05.2019). 

166. Про затвердження форм дозволу на імпорт та експорт зразків видів 

дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та 

інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції 

про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 

загрозою зникнення, та зразка заяви для їх отримання: наказ Міністерства 
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екології та природних ресурсів України від 29.02.2012 р. № 107. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-12 (дата звернення: 26.05.2019). 

167. Про затвердження Червоних списків тварин та рослин 

Дніпропетровської області: рішення Дніпропетровської обласної ради від 

27.12.2011 р. № 219-10/IV. URL: http://212.3.96.115/ decisions/26/698 (дата 

звернення: 10.04.2019). 

168. Про затвердження Червоного списку Херсонської області та 

Положення про нього: рішення Херсонської обласної ради від 13.11.2013 р. 

№ 893. URL: http://oblrada.kpces.ks.ua/ index.php?id=14725 (дата звернення: 

10.04.2019). 

169. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 

21.02.2006 р. № 3447-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15 (дата 

звернення: 04.03.2019). 

170. Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань 

України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення: 

постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 р. № 1822. URL: https://zak 

on.rada.gov.ua/laws/show/1822-2000-%D0%BF (дата звернення: 15.02.2019). 

171. Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають 

міжнародне значення: постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.1995 р. 

№ 935. Зібрання постанов Уряду України. 1996. № 3. Ст. 104. 

172. Про заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів тварин, що 

підлягають особливій охороні на території Львівської області: рішення 

Львівської обласної ради від 13.06.2007 р. № 342. URL: http://www.ekologia.lviv. 

ua/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=53&Itemid=10

4 (дата звернення: 10.04.2019). 

173. Про заходи щодо посилення охорони рідкісних та зникаючих видів 

рослин, тварин і грибів, що підлягають особливій охороні на території Сумської 

області: рішення Сумської обласної ради від 18.11.2011 р. URL: https://sorada. 
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gov.ua/dokumenty-oblrady/6-sklykannja/ category/67-rishennja-11-sesiji.html (дата 

звернення: 10.04.2019). 

174. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. URL: 
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	Невід’ємною частиною даної Конвенції є ряд протоколів, серед яких важливим в контексті сфери дослідження є Протокол про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря [224] (підписаний Україною 14 червня 2002 р. та ратифікований Законом України...



