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Правове регулювання інтродукції в Україні
Розглянуто особливості правового регулювання інтродукції. Окреслено положення національного й міжнародного законодавства у цій сфері, а також зміст термінів «інтродуковані види» й
«інвазійні види» і їх співвідношення з точки зору права. Наведено правову класифікацію інтродукції, розкрито її значення для правового унормування екологічних відносин. Обґрунтовано необхідність вироблення єдиного категоріально-понятійного апарату для регулювання відносин у сфері
здійснення інтродукції щодо всіх природних об’єктів.
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Правовое регулирование интродукции в Украине
Рассмотрены особенности правового регулирования интродукции. Определены положения
национального и международного законодательства в этой сфере, а также содержание терминов
«интродукция» и «инвазивные виды» и их соотношение с точки зрения права. Приведена правовая
классификация интродукции, раскрыто ее значение для правового нормирования экологических
отношений. Обоснована необходимость выработки единого категориально-понятийного аппарата для регулирования отношений в сфере осуществления интродукции относительно природных объектов.
Ключевые слова: экологическое законодательство; интродукция; инвазивные чужеродные виды; интродукция объектов аквакультуры; интродукция с моря; объекты животного мира;
объекты растительного мира.

Вступ. Сьогодні, у добу передових технологій, швидко розвиваються не
тільки технології і зв’язки між країнами, а й суспільні відносини, що прямо або
опосередковано впливають на державну екологічну політику. Серед антропо186
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генних чинників, які можуть негативно позначитися на структурних елементах
екомережі, біологічного й ландшафтного різноманіття в цілому, слід передусім
виокремити науково необґрунтовану інтродукцію окремих об’єктів флори й
фауни, наприклад, деяких видів риб у водойми, залісення степових і лучних
територій, створення монокультур у лісових системах, унаслідок чого зникають
дикі родичі культурних плодових дерев і чагарників, тощо [10, с. 11]. Звісно, їх
наявність викликає занепокоєння, оскільки через дію цих чинників завдається
непоправна шкода природі, екосистемам і довкіллю в цілому. Враховуючи
це, серед завдань, які передбачаються в Законі України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»
від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII [16] є запобігання неконтрольованому
розповсюдженню інвазійних видів і контроль за появою й поширенням таких
видів у природних екосистемах, у тому числі морських. Потрібно зазначити, що
схожі положення закріплені в Загальнодержавній програмі збереження біорізноманіття на 2005–2025 роки. З огляду на це серед очікуваних результатів виконання Програми вказано «запобігати інтродукції видів організмів, характерних
для інших природних регіонів, які можуть негативно вплинути на екосистеми,
місцеві види або здоров’я населення» [21].
Таким чином, можемо констатувати, що державні екологічні стратегії та
програми, серед іншого, передбачають також окремі заходи із запобігання
інтродукції, тобто поширення таких видів, що є немісцевими для цих територій,
зокрема й інвазійних. Отже, вбачаємо за доцільне дослідити інтродукцію загалом й інвазійних чужорідних видів зокрема, а також відносини, які у зв’язку з
цим виникають.
Передусім наголосимо, що розглядувані правовідносини мають комплексний
характер, підтвердженням цьому є рішення Європейського Парламенту від
22 жовтня 2014 р. № 1143/2014 щодо попередження й управління інтродукцією
й поширенням інвазійних чужорідних видів [33], яким затверджено регламент,
що встановлює правила запобігання, мінімізації та пом’якшення негативного
впливу інтродукції та поширення (як умисного, так і випадкового) інвазійних
чужорідних видів на біорізноманіття. Саме тому набуває актуальності правова
регламентація цих відносин і закріплення як чіткого термінологічного апарату,
так і належного правового механізму їх реалізації, що дасть змогу в національному законодавстві врегулювати інтродукцію всіх видів.
Аналіз літературних даних і постановка задачі дослідження. Досі
інтродукція не була предметом окремого комплексного дослідження – представників науки екологічного права. Не було і трактування цього поняття у
законодавстві, а правове регулювання інтродукції розглядалося лише в контексті окремих правовідносин. Хоча окремі науковці наводили його дефініцію.
Так В. В. Шеховцов (V. V. Shekhovtsov) стверджує, що інтродукція – це штучне
введення виду до складу рослинного світу поза межами його природного ареалу
і окремо зазначає про деякі правові засади інтродукції об’єктів аквакультури та
інтродукцію з моря зразків видів дикої флори та фауни [30, с. 373].
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І. В. Гиренко (I. V. Gyrenko) розглядає інтродукцію у контексті аналізу
положень Закону України «Про рослинний світ» 1999 р., а саме у сфері здійснення охорони, державного обліку і контролю у галузі використання й відтворення природних рослинних ресурсів [3]. Також в іншій своїй роботі авторка
зосередила увагу на деяких особливостях міжнародно-правового регулювання
інтродукції з моря [4, с. 10–13].
В. В. Курзова (V. V. Kurzova), висвітлюючи чинники біозагроз у контексті
забезпечення біологічної безпеки, висловлює думку, що інтродуковані живі
організми є одним із таких чинників біологічної небезпеки, адже біологічне
забруднення відбувається внаслідок неконтрольованої інтродукції, тобто штучного переселення чужорідних організмів: рослин, тварин, мікроорганізмів [7,
с. 37]. Підтримуємо цю точку зору, а також, що ці об’єкти треба розглядати
як такі, що можуть здійснювати шкідливий біологічний вплив на навколишнє
природне середовище. У контексті сказаного зауважити, що інвазійні чужорідні
види флори й фауни неодноразово ставали предметом наших досліджень [27; 28;
34], але в цій роботі ми розглянемо правове регулювання інтродукції. Указане
набуває особливої актуальності з огляду на те, що, як показує аналіз літератури,
досі серед учених немає єдиного підходу до розглядуваних нами відносин, ба
більше, взагалі бракує спеціальних досліджень у цій сфері.
Мета статті – охарактеризувати особливості правового забезпечення
здійснення інтродукції на національному та міжнародному рівні; запропонувати
шляхи вирішення проблемних питань у досліджуваній сфері.
Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої мети насамперед
необхідно звернутися до спеціалізованої природознавчої літератури, де термін
«інтродукція» (від лат. introductio – введення) тлумачиться як переселення окремих видів і форм рослин і тварин у місцевості, де вони раніше не проживали
[8]. На жаль, у нормах чинних національних нормативно-правових актів, як уже
зазначалося вище, досі немає єдиного юридичного визначення терміна «інтродукція», яке б відбивало специфіку правового регулювання об’єктів рослинного
й тваринного світу. Щоправда, відсутність загальноприйнятного тлумачення і
розуміння згаданого поняття не заважає законодавцю послуговуватися ним.
Так, у ст. 53 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» закріплено, що задля охорони навколишнього природного середовища від
неконтрольованого й шкідливого біологічного впливу підприємства, установи й
організації зобов’язані, серед усього іншого, забезпечувати екологічно безпечну
інтродукцію, акліматизацію й реакліматизацію тварин і рослин тощо [17]. Як
наголошують науковці, до заходів із забезпечення біологічної безпеки згідно зі
ст. 53 цього Закону належить створення умов для здійснення екологічно безпечної інтродукції рослин і тварин, як це передбачено ст. 33 Закону України
«Про рослинний світ» і ст. 50 Закону України «Про тваринний світ» [9, с. 280].
Зупинимося на положеннях згаданих законів.
Так, у ст. 3 Закону України «Про рослинний світ» інтродукція визначається
як штучне введення виду до складу рослинного світу поза межами його при188
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родного ареалу. Крім того, у ст. 33 цього Закону закріплено, що вимоги щодо
здійснення інтродукції цих об’єктів визначаються Положенням про інтродукцію
та акліматизацію рослин [20]. У цьому зв’язку зауважимо, що передбачене цією
нормою Положення так і не було розроблено та прийнято, що, звісно, негативно
впливає на правове регулювання флористичних відносин.
У Законі України «Про аквакультуру» (ст. 1) йдеться про інтродукцію
об’єктів аквакультури як діяльність із вселення гідробіонтів (інтродуцентів) у
водні об’єкти (їх частини), що розташовані за межами їх природного ареалу, з
метою забезпечення збільшення обсягів продукції аквакультури й здійснення
рибогосподарської меліорації за відсутності природного відтворення вселених
організмів у нових місцях перебування [12]; а у ст. 19 визначено деякі особливості проведення інтродукції об’єктів аквакультури. З огляду на Закон інтродукція об’єктів аквакультури здійснюється на підставі науково-біологічного
обґрунтування, в якому зазначаються мета, доцільність її здійснення, умови
проведення інтродукції, та передбачені заходи щодо попередження негативного
впливу на стан місцевих видів водних біоресурсів чи погіршення середовища їх
існування, шляхів міграції та умов розмноження [12].
У Законі України «Про тваринний світ» термін «інтродукція» не використовується, але у ст. 50 йдеться про «переселення диких тварин» у нові місця
перебування, що за своїм змістом і є інтродукцією. Зокрема, у згаданому Законі
міститься теза про те, що таке переселення допускається в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обґрунтованих експертних
висновків із дозволу відповідних органів державної влади. Як вказано в Законі,
самовільне переселення диких тварин забороняється [22].
Зауважимо, що вивчення приписів законодавства дає підстави стверджувати, що в ньому термін «інтродукція» використовується переважно коли мова
йде про відтворення деяких природних об’єктів. Так, у Правилах відтворення
лісів закріплено, що інтродукція деревних порід, які мають перевагу над місцевими, може здійснюватися для покращення складу насаджень [11], а відповідно
до Закону України «Про Червону книгу України» відтворення рідкісних і таких,
що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у
природні умови, де вони зростали, також може забезпечуватися шляхом інтродукції та реінтродукції таких об’єктів [23].
Наведене підтверджує висловлену на початку статті тезу про те, що у згаданих актах законодавець оперує терміном «інтродукція», не наводячи його
трактування. Не є винятком й інші нормативні акти з питань екології. Так, у
ст.16 Закону України «Про природно-заповідний фонд» йдеться про те, що на
території природних заповідників інтродукція нових видів тварин і рослин
забороняється [19]. Згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» серед видів діяльності, які помітно позначаються на стані довкілля й
підлягають оцінці впливу на довкілля, передбачається інтродукція чужорідних
видів фауни і флори [18]. У Постанові КМУ «Про затвердження переліку видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів» передбачено вжиття
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заходів із запобігання інтродукції й поширенню чужорідних видів рослин, які
загрожують природним екосистемам [13].
Щоправда, на цьому перелік законодавчих приписів стосовно поняття,
яке нами розглядається, вичерпується. Це дозволяє зробити висновок, що в
переважній більшості документів міститься згадка про інтродукцію, але визначення наводиться лише у законах України «Про рослинний світ» (ст. 3), «Про
аквакультуру» (ст. 1).
Для повноти розгляду питання зупинимося ще на одному моменті. Останнім часом законодавець також почав послуговуватися терміном «інвазійні види»
[16], щоправда, не наводячи при цьому легального визначення даного терміна
в жодному національному нормативно-правовому або підзаконному акті. На
нашу думку, ці об’єкти необхідно розглядати в нерозривній єдності з «інтродукованими видами» і співвідносити їх як частина й ціле.
У контексті сказаного може постати логічне питання, чому потрібно відрізняти інтродукцію й інвазію в законодавчих приписах? Спробуємо дати відповідь. Передусім зауважимо, що з огляду на те, що інвазійні чужорідні види – це
такі види, розповсюдження яких загрожують екосистемам, іншим видам, завдають шкоди економіці чи довкіллю [32, с. 48], інтродукованими є всі інвазійні
види, однак назвати інвазійними всі інтродуковані види буде неправильно. Адже
згідно із закріпленим на міжнародному рівні визначенням «інвазійні чужорідні
види» – це немісцеві види, інтродуковані умисно або випадково за межами їх
природного ареалу, де вони осіли, розмножуються й поширюються у способи,
що завдають шкоди навколишньому середовищу, до якого їх було інтродуковано
[25]. Спираючись на наведене, можемо сміливо стверджувати, що інтродуковані
й інвазійні види не можна називати синонімами, оскільки останні завжди несуть
потенційну або реальну загрозу, завдаючи шкоди навколишньому природному
середовищу, натомість вжиття заходів з інтродукції може мати позитивний
результат для відновлення біологічного різноманіття, (наприклад, коли мова
йде про реінтродукцію, яка, до речі, є одним із видів інтродукції – заселення
певним видом місць їх історико-природного ареалу перебування, де вони зникли чи знаходяться під загрозою зникнення [14]). Це потрібно враховувати при
застосуванні вказаних термінів у законодавстві.
Розібравшись із суттю понять, перейдемо до вивчення міжнародно-правового регулювання інтродукції. Примітно, що в міжнародних документах,
які стосуються правового регулювання флори та фауни, на відміну від
національного законодавства, доволі часто можна зустріти термін «інтродукція». Отже, ознайомимося з їх нормами, передусім з тими, які оперують
цим поняттям.
По-перше, запобігання інтродукції чужорідних видів, які загрожують екосистемам, місцям мешкання або видам, контроль або знищення таких видів
покладається на договірні сторони Конвенції про охорону біологічного різноманіття (1992) [6]. Важливим є те, що ця норма передбачає попередження
можливого шкідливого впливу інтродукованих чужорідних видів, які мають
190
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саме інвазійні властивості. Положення ст. 8 (h) цієї Конвенції розкриваються
в документах, які були прийняті з метою його виконання.
Відповідно до приписів у додатку до Рішення VI/23 «Чужорідні види, які
загрожують екосистемам, місцям мешкання або видам», затверджене на 6-ій
Конференції Сторін у 2002 р. «інтродукція» означає умисне або випадкове переміщення немісцевого виду, за участі людини або без такої, за межами його природнього середовища існування (попереднього або нинішнього). До речі, таке
переміщення може відбуватися на території однієї країни так і за її межами. Цей
документ вирізняє інтродукцію двох видів: «умисна інтродукція» та «випадкова
інтродукція», які відрізняються залежно від того, як було здійснено вивільнення
цих чужорідних видів, а саме за участі людини чи без такої відповідно [31].
Також особливості здійснення умисної інтродукції живих змінених організмів
у навколишнє природне середовище передбачається Картахенським протоколом
про біобезпеку до вищезгаданої Конвенції [24].
По-друге, вжиття заходів щодо попередження та усунення вже існуючого
негативного впливу немісцевих видів водно-болотних птахів на аборигенні
види передбачається Угодою про збереження афро-євразійських мігруючих
водно-болотних птахів (1995) [29]. Так, цим актом встановлена заборона умисної інтродукції таких об’єктів у навколишнє природне середовище. Принагідно
слід додати, що контроль за інтродукцією чужорідних видів диких тварин, які
негативно впливають або можуть впливати на мігруючі види, передбачається
також Конвенцією про збереження мігруючих видів диких тварин (1979).
Інший термін, який у цьому контексті необхідно згадати, є «інтродукція з
моря». Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що
перебувають під загрозою зникнення (1973) [5] визначає його як ввезення в
країну будь-яких видів, що виловлені в морському середовищі, яке не знаходиться під юрисдикцією цієї держави. Примітно, що на виконання положень
цієї Конвенції на сьогодні в Україні визначено порядок видачі сертифікатів на
реекспорт та інтродукцію з моря зразків видів флори та фауни [15].
Потрібно також згадати Протокол про збереження і стале використання
біологічного та ландшафтного різноманіття (2008) [25], а також Протокол про
сталий туризм (2011) [26] до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат 2003 р. Ці документи передбачають приписи щодо запобігання
інтродукції інвазійних чужорідних видів та (або) генетично модифікованих
організмів, які можуть мати негативний вплив на біологічне різноманіття, екосистеми, середовища існування або його види в Карпатах.
Висновки. Вивчення приписів міжнародних і національних актів дає
підстави зробити такі висновки. По-перше, на законодавчому рівні досі не
закріплено визначення поняття «інтродукція»; по-друге, найбільш детально
врегульовані відносини щодо інтродукції об’єктів аквакультури, а інші об’єкти
флори й фауни залишилися поза увагою. Отже, питання трактування і розуміння поняття «інтродукція об’єктів тваринного світу», його співвідношення з
терміном «переселення» цих об’єктів, так само як й «інтродукція і переселення
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об’єктів аквакультури/рослинного світу», залишаються відкритими. Звісно, вони
мають бути вирішеними, оскільки це сприятиме підвищенню ефективності й
дієвості регулювання відносин щодо інтродукції.
У цьому контексті видається правильною і цілком логічною думка
А. П. Гетьмана (A. P. Getman), що застосування в законах і кодексах екологічної
спрямованості термінологічних визначень є виправданим і вкрай актуальним.
Розробка еколого-правових понять і категорій, їх формування та офіційне внесення в чинне законодавство про довкілля, оптимальне застосування в тексті
нормативно-правових актів юридичної термінології – це завдання, яке потребує
свого невідкладного вирішення для просування ідеї створення на теренах України екологічної держави європейського зразка [2, с. 164, 166]. З огляду на це
повністю погоджуємося і підтримуємо думку Г. В. Анісімової (H. V. Anisimova),
яка аналізуючи науково-теоретичні підходи до розуміння об’єктів екологічного
права, наполягає на необхідності закріплення деяких правових категорій, а
саме визначення основних термінів, при подальшій кодифікації екологічного
законодавства Екологічного кодексу [1, с. 13].
Сподіваємося, що саме цей основний екологічний закон у майбутньому
буде містити єдине визначення терміна «інтродукція». А поки цього не сталося,
пропонуємо визначати «інтродукцію» як переміщення будь-яких живих організмів, умисно або випадково, за межі свого природного ареалу (попереднього або
нинішнього). Таке широке трактування цього терміна пояснюється необхідністю
правового регулювання здійснення інтродукції всіх можливих видів, а також
установлення легальних способів.
Важливим видається і поділ інтродукції на види, який, на нашу думку,
може здійснюватися за декількома критеріями, а саме: умисну й випадкову,
тобто за участю людини або без такої участі; залежно від інтродукованого виду
(об’єктів тваринного, рослинного, а також окремо об’єктів аквакультури); у
межах попереднього та нинішнього природного ареалу, тобто інтродукція та
реінтродукція відповідно тощо. Окреме місце займає інтродукція інвазійних
видів (вона може бути також як умисна, так і випадкова, а також стосуватися
всіх живих організмів, але завжди має реальний або можливий негативний
вплив на навколишнє природне середовище). Такий поділ має значення для
належного правового регулювання інтродукції з урахуванням особливостей
всіх можливих видів.
Відносини у сфері інтродукції не є окремим правовим інститутом, незважаючи на наявну кількість споріднених норм, але вони посідають особливе
місце в екологічному законодавстві, оскільки їх можна розглядати у контексті
використання й відтворення природних ресурсів, а також охорони біологічного
різноманіття й навколишнього природного середовища в цілому. Правове регулювання здійснення інтродукції залежить не тільки від інтродукованих об’єктів,
а й мети і способу інтродукції (наприклад, з метою регулювання чисельності
об’єктів тваринного, рослинного світу, об’єктів аквакультури або інтродукції з
метою відтворення лісів тощо). Ще раз наголосимо, що особливу роль у регу192
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лювання цих відносин відіграватиме саме інтродукція інвазійних об’єктів, які
можуть здійснювати шкідливий вплив на довкілля.
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Legal regulation of introduction in Ukraine
The article considers the peculiarities of the legal regulation of introduction. The basis for research
in this area is that among the anthropogenic factors that negatively affect the structural elements of the
ecological network, biological and landscape diversity in general, at the present stage should be noted
scientifically unsubstantiated introduction of individual flora and fauna. That is why the legal regulation
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of these relations and the consolidation of both a clear terminological apparatus and a proper legal
mechanism for their implementation, which will allow the national legislation to regulate the introduction
of all kinds, is becoming relevant.
This article outlines the provisions of national and international legislation in this area, as well as the
meaning of the terms “introduced species” and “invasive species” and their relationship in terms of law.
The legal classification of introduction is given, its value for legal standardization of ecological relations
is revealed. The author substantiates the need to develop a single categorical-conceptual apparatus for
regulating relations in the field of implementation of all natural objects. This work becomes especially
relevant given that today among scientists there is no single approach to the relationship we are considering,
moreover, there is no independent research in this area.
It is established that relations in the field of introduction occupy a special place in environmental
legislation, as they can be considered in the context of the use and reproduction of natural resources, as
well as the protection of biological diversity and the environment as a whole. Equally important, the legal
regulation of the introduction depends not only on the introduced objects, but also on the purpose and
method of introduction (for example, to regulate the number of objects of fauna, flora, aquaculture or
introduction to reproduce forests, etc.).
Keywords: environmental legislation; introduction; invasive alien species; introduction of
aquaculture objects; introduction from the sea; objects of fauna; objects of flora.
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