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РЕГУЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ І ЧИСЕЛЬНОСТІ 

ЧУЖОРІДНИХ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН: 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

На сьогодні перед світовою спільнотою стоїть багато викликів і виникає безліч 
загроз як планетарного, так і регіонального масштабів. Так, останнім часом як 
науковцями-екологами, так і представниками влади і громадськості жваво 
обговорюється питання поширення чужорідних інвазійних видів рослин, які вже 
визнані глобальною екологічною проблемою. Враховуючи це, нині існує нагальна 
потреба в проведенні аналізу правового забезпечення регулювання поширення й 
чисельності інвазійних видів рослин, що здійснюється на міжнародному рівні. 

Передусім варто сказати, що основоположним міжнародним документів у цій 
сфері виступає Конвенція про охорону біологічного різноманіття (м. Ріо-де-Жанейро, 
1992 р.), у ст. 8 (h) якої передбачено обов’язок кожної договірної сторони, наскільки 
це можливо і доцільно, запобігати поширенню чужорідних видів, які загрожують 
екосистемам, місцям мешкання або видам, контролювати або знищувати такі 
чужорідні види. 

Спираючись на приписи згаданої Конвенції і враховуючи їх зміст, було прийнято 
низку документів, що стосуються контролю за чужорідними інвазійними видами. 
Перш за все йдеться про рішення VI / 23 «Чужорідні види, які загрожують 
екосистемам, місцям мешкання або видам», затверджене на 6-ій Конференції Сторін у 
2002 р. У Додатку до нього містяться «Керівні принципи щодо запобігання інвазіям і 
пом’якшення виливу чужорідних видів, які загрожують екосистемам, місцям 
мешкання або видам». Виходячи з положень цих актів під поняттям «чужорідний 
інвазійний вид» слід розуміти чужорідний вид, інтродукція і/або поширення якого 
створюють загрозу біологічній різноманітності. 

Крім того, на конференції в Ріо-де-Жанейро ухвалено «Порядок денний на XXI 
століття» (Agenda 21), в якому кожній країні рекомендовано розробити національну 
стратегію збалансованого розвитку з урахуванням необхідних природоохоронних 
заходів, у тому 
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числі заходів щодо чужорідних інвазійних видів рослин, а саме: 
посилення захисту лісів від хвороб і неконтрольованого введення 
екзотичних рослинних і тваринних видів; опрацювання відповідних 
правил скидання водяного баласту для запобігання поширенню 
некорінних організмів; контроль шкідливих водних видів, які можуть 
знищувати інші водні види, тощо.

Не можна не згадати і Конвенцію про охорону дикої флори та фауни і 
природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.), у ст. 11 (b) якої 
закріплено обов’язок кожної Договірної Сторони суворо контролювати 
введення нелокальних видів, а також Міжнародну конвенцію про захист 
рослин (новий переглянутий текст, затверджений конференцією ФАО, 
1997 р.), в тексті якої визнається необхідність як міжнародного 
співробітництва у сфері боротьби зі шкідниками рослин і рослинними 
продуктами, так і запобігання їх міжнародному поширенню, а особливо 
їх введенню до складу рослинного чи тваринного світу зон, що 
знаходяться в небезпеці. У той же час згідно з приписами цієї Конвенції 
шкідниками є будь-який вид, рід чи біотип рослин, тварин або 
патогенних агентів, що здатні завдавати шкоди рослинам або рослинним 
продуктам.

Варто зупинитися і на Резолюції VII.14 щодо інвазійних видів і 
водно-болотних угідь, прийнятій відповідно до Конвенції про водно- 
болотні угіддя, що мають міжнародне значення. У ній йдеться про угіддя 
як середовища існування водоплавних птахів, а також про те, що 
Сторонам цього договору рекомендовано вживати заходів із виявлення, 
викорінення і стримування інвазійних видів на підвідомчих територіях; 
переглядати і при необхідності приймати нові правові норми і програми 
щодо запобігання інтродукції та переміщенню нових і екологічно 
небезпечних чужорідних видів або торгівлі ними на підвідомчих 
територіях; накопичувати досвід виявлення і розпізнавання чужорідних і 
інвазійних видів; а також ділитися ним і інформацією, у тому числі і з 
передових методів управління.

Крім того, про необхідність держав вживати усіх заходів, необхідних 
для запобігання, скорочення і збереження під контролем забруднення 
морського середовища через використання технологій під їх 
юрисдикцією або контролем або такого навмисного чи випадкового 
введення видів організмів, чужих або нових для будь-якої конкретної 
частини морського середовища, які можуть викликати в ній значні і 
шкідливі зміни, йдеться у ст. 196 Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй з морського права (1982 р.).

На виконання цих та інших міжнародних документів і з метою 
активної протидії шкідливим видам рослин на міжнародному рівні було

231



розроблено ряд актів, серед яких: Глобальна програма щодо інвазійних 
видів (Global Invasive Species Programme, 1999), Глобальна стратегія 
щодо інвазійних чужорідних видів (A Global Strategy on Invasive Alien 
Species, 2001) і Стратегія щодо інвазійних видів Європи (European 
Strategy on Invasive Alien Species, 2002) тощо. Так, у Глобальній стратегії 
щодо інвазійних чужорідних видів (A Global Strategy on Invasive Alien 
Species, 2001) вказано, що ці види в даний час визнані однією з 
найбільших біологічних загроз для екологічного й економічного 
благополуччя нашої планети.

Звісно, Україна як європейська держава також оновлює і розширює 
нормативну базу з цих питань. Так, було прийнято Протокол про 
збереження і стале використання біологічного та ландшафтного 
різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 
Карпат від 22.05.2003 р., в якому зазначається, що кожна Сторона цього 
Протоколу проводить політику, спрямовану на запобігання інтродукції 
або вивільненню інвазійних чужорідних видів та (або) генетично 
модифікованих організмів, які можуть негативно впливати на 
навколишнє природне середовище й на біорізноманіття, екосистеми, 
середовища існування або види рослин і тварин Карпат, зокрема, раннє 
попередження появи нових інвазійних чужорідних видів на своїй 
території.

Аналізуючи вищенаведені міжнародні документи, можна побачити, 
що на сьогодні міжнародною спільнотою не тільки визнана загроза 
поширення чужорідних інвазійних видів рослин, а також вироблені 
відповідні заходи. Зважаючи на те, що чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного 
законодавства України, можемо казати про нагальну необхідність 
приведення у відповідність і розроблення й прийняття національних 
стратегій і планів дій із боротьби з чужорідними інвазійними видами 
рослин в Україні, як того вимагають міжнародні акти, учасницею яких є і 
наша держава.
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