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Як відомо, нині причиною зменшення біологічного різноманіття або навіть 
взагалі втрати окремих видів тварин є надмірний антропогенний вплив. Виходячи 
з цього, у спеціальних законодавчих актах містяться положення, якими закріплю
ється цілий масив заходів, яких необхідно вжити для збереження і сталого вико
ристання біорізноманіття. Однак людська діяльність - не єдина загроза біорізно- 
маніттю. Так, деякі види тварин можуть стати причиною негативного впливу на 
екосистеми, йдеться про витіснення або знищення одних видів тварин іншими, а 
також поширення ними захворювань, унаслідок чого кількість певних видів дикої 
фауни й біологічне різноманіття в цілому зменшуються. Усе сказане підтверджує 
важливе значення регулювання чисельності окремих видів тварин, які негативно 
впливають на окремі природні об’єкти й біологічне різноманіття в цілому, що 
треба робити у правовий спосіб, тобто шляхом закріплення на законодавчому 
рівні певних приписів.

Враховуючи вищенаведене, варто зауважити, що вітчизняне фауністичне за
конодавство містить норми, присвячені правовому регулюванню чисельності 
диких тварин. Так, такі норми передбачені в законах України «Про тваринний 
світ» [5], «Про мисливське господарство та полювання» [4], «Про захист тварин 
від жорстокого поводження» [3] тощо. Розглянемо більш детально особливості 
регулювання визначених правовідносин.

Основоположним правовим актом у цій сфері є саме Закон України «Про 
тваринний світ», у ст. 32 якого зазначається, що заходи, спрямовані на регулю
вання чисельності окремих видів диких тварин, вживаються: а) в інтересах охо
рони здоров’я і безпеки населення; б) запобігання захворюванням сільськогоспо
дарських та інших свійських тварин; в) відвернення заподіяння шкоди навко
лишньому природному середовищу, господарській та іншій діяльності. Крім того,
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ці заходи повинні здійснюватися у способи, які не допускали б заподіяння шкоди 
іншим видам тварин і забезпечували б збереження середовища існування диких 
тварин. Згідно із Законом порядок проведення цих заходів, а також види диких 
тварин визначаються обласними, Київською та Севастопольською міськими дер
жавними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим із питань охорони навколишнього 
природного середовища з урахуванням науково обґрунтованих експертних вис
новків та за погодженням з іншими уповноваженими центральними органами ви
конавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу [5].

Як бачимо, законодавець пішов шляхом врегулювання цих відносин через 
встановлення лише загальної норми у вищеназваному Законі, що є вихідною для 
правового регулювання чисельності видів диких тварин, а конкретний порядок 
проведення заходів і види тварин встановлюються вже на місцевому рівні.

Крім загального, існує також особливий правовий режим регулювання чи
сельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного 
господарства, що знайшло відображення в Законі України «Про мисливське гос
подарство та полювання» та інших нормативно-правових актів.

Так, на відміну від вищеназваного Закону України «Про тваринний світ» За
кон України «Про мисливське господарство та полювання» у ст. 1 містить поняття 
«регулювання чисельності диких тварин», що визначається як вилучення (від
стріл і відлов) диких тварин, які перебувають у стані природної волі, за умови, що 
їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров’ю людей, свій
ських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському 
господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів 
диких тварин [4].

Згідно з ст. 33 цього Закону відстріл і відлов вовків, бродячих собак і котів, 
сірИ/Х ворон здійснюються мисливцями під час полювання на інші види мислив
ських тварин. Відстріл і відлов перелічених тварин, а також вовка і лисиці не в 
мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях здійснюються мис
ливцями за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує держав
ну політику у сфері лісового й мисливського господарства, а в межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду - за дозволом обласних, Київської, Севасто
польської міських державних адміністрацій, за письмовою заявою користувача 
мисливських угідь. Добування вовків, лисиць, єнотовидних собак, бродячих собак 
і котів, сірих ворон належить до службових обов’язків працівників, уповноваже
них здійснювати охорону мисливських угідь, і здійснюється без спеціального на 
це дозволу протягом року [4].

Проаналізувавши норми вищенаведених законів, можна констатувати, що 
заходи, передбачені цими правовими актами, спрямовані лише на вилучення (а 
саме на відстріл і відлов) відповідних видів диких тварин. У контексті цього за
значимо, що ми поділяємо думку, висловлену авторами науково-практичного ко- 
ментаря до Закону України «Про тваринний світ», що регулювання чисельності 
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тварин також можливе шляхом ужиття заходів щодо збільшення їх чисельності, 
поліпшення умов тощо [6, с. 125].

Вищевказані закони стосуються питань регулювання чисельності об’єктів 
тваринного світу (тобто лише видів диких тварин) і не поширюються на від
носини щодо регулювання чисельності інших видів тварин (наприклад, безпри
тульних, сільськогосподарських, домашніх тощо). Останні регулюються Законом 
України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Так, регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але пе
ребувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, про- 
водиться відповідно до вимог цього Закону та здійснюється методами біостери- 
лізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосу
вання методами евтаназії. Наприклад, використовується вилов безпритульних 
(загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) тварин [3].

Окремо слід зупинитися на регулюванні чисельності тварин, які становлять 
небезпеку. Передусім вкажемо, що затверджений «Порядок проведення заходів, 
необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку» перед
бачає вимоги, що висуваються до заходів, які вживаються задля регулювання чи
сельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, 
повністю або частково створених у зв’язку з її діяльністю людини. Перелік тва
рин, чисельність яких потребує корегування, включає такі категорії безпритуль
них тварин, що: а) заподіюють шкоду компонентам природного середовища, 
життю, здоров’ю та майну громадян, майну юридичних осіб; а також сільському, 
лісовому, мисливському і (або) рибному господарству; б) завдають клопоту меш
канцям населених пунктів; в) створюють загрозу чи перешкоджають транспорт
ному руху, функціонуванню ліній електромережі, промислових і військових 
об’єктів; г) створюють загрозу виникнення епізоотій; д) тварини, чисельність яких 
загрожує санітарно-епідеміологічному благополуччю населення; тощо [2].

У зв’язку з цим доречно навести як приклад країну ближнього зарубіжжя, а 
саме Республіку Білорусь, в якій діють «Правила регулирования распространения 
и численности диких животных». Цими Правилами визначаються умови регулю
вання поширення й чисельності диких тварин, перелік інвазійних чужорідних ви
дів диких тварин. Крім цього, у даному документі визначено конкретний перелік 
видів тварин, кількість яких підлягає регулюванню. Зокрема, на відміну від укра
їнських нормативних актів, якими закріплюється перелік видів тварин, чи
сельність яких підлягає коригуванню, цей іноземний правовий документ називає 
серед інших ще й інвазійні чужорідні види диких тварин, перелік яких міститься у 
спеціальному додатку. До того ж в ньому наголошується, що регулювання поши
рення і чисельності диких тварин здійснюється як з вилученням, так і без вилу
чення диких тварин із середовища їх проживання [1].

Отже, можемо констатувати, що національне фауністичне законодавство міс
тить норми щодо регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони 
здоров’я населення і відвернення заподіяння шкоди природному середовищу, гос
подарській та іншій діяльності, а також запобігання захворюванням сільськогос- 
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нодарських та інших свійських тварин. Примітно, що особлива увага приділена 
саме регулюванню чисельності хижих і шкідливих видів диких тварин, які 
можуть спричинити значну шкоду передусім мисливському господарству. В той 
же час існують окремі правові норми спрямовані на регулювання чисельності 
безпритульних тварин. Однак єдиного правового акта, який би було присвячено 
регламентуванню відносин щодо регулювання чисельності всіх видів тварин, на 
сьогодні в національному законодавстві, на жаль, немає, що в цілому негативно 
позначається на стані правового забезпечення у цій сфері.
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