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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Стрімкі темпи науково-технічного 

прогресу, інтенсивність природокористування, кліматичні зміни, забруднення всіх 

середовищ існування, інші екологічні й антропогенні чинники зумовили 

необхідність координації дій усіх держав для вирішення екологічних проблем. 

Постала потреба в розширенні міжнародної співпраці України у сфері охорони 

навколишнього природного середовища і, як наслідок, – імплементації узгоджених 

міжнародних природоохоронних норм у вітчизняну правову систему. 

Сьогодні суспільство стає свідком процесу вимирання одних видів дикої 

фауни та скорочення чисельності представників інших. Водночас, на міжнародному 

рівні пожвавлюється процес розробки й ухвалення універсальних, регіональних, 

локальних та партикулярних норм з охорони біологічного різноманіття загалом та 

дикої фауни зокрема. Цьому сприяють такі важливі ініціативи, як включення Цілі 

№15 про подолання проблеми втрати біологічного різноманіття до Цілей Сталого 

Розвитку 2015 р., а також початок переговорного процесу з розробки Угоди про 

збереження та стале використання морського біологічного різноманіття в районах за 

межами національної юрисдикції в рамках Конвенції ООН з морського права. 

Зобов’язання України, передбачені в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом 

2014 р., що стосуються приведення вітчизняного природоохоронного законодавства 

у відповідність до норм права ЄС, зумовлюють необхідність залучення всіх органів 

державної влади та різних верств суспільства до належної й ефективної 

імплементації європейських та міжнародних правових стандартів з охорони дикої 

фауни. 

Таким чином, вивчення теоретичних та практичних питань міжнародно-

правової охорони дикої фауни набуває своєї значимості та актуальності. При цьому, 

з огляду на комплексність міжнародного права навколишнього середовища, 

зазначені питання повинні вивчатися не окремо, а в контексті інших пов’язаних 

питань, що складають предмет різних галузей міжнародного права, а також в 

контексті внутрішньодержавного права.  

Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних учених і 

зарубіжних науковців. Загальнотеоретичні та методологічні засади імплементації 

міжнародно-правових норм у сфері охорони довкілля активно досліджувалися у 

працях таких вітчизняних вчених: О.Н. Вилежагіна, О.В. Дудкіна, А.В. Єна, 

С.М. Кравченко, М.В. Краснової, В.І. Лозо, Н.Р. Малишевої, Я.І. Мовчана, 

С.В. Молодцова, І.Г. Тимошенко, Б.В. Хабірова, В.А. Чічваріна, Ю.С. Шемчушенко, 

а також низки зарубіжних науковців – Е. Брауна Вайса, Д. Гросмана, Р. Мітчела, 

Е. Мрема, К. Сарма, П. Сендса, Й. Хові, О. Янга та ін. 

Окремі аспекти розробки понятійного апарату з цієї теми розглядалися у 

наукових статтях, монографіях та дисертаціях А.С. Гавердовського, Н.Б. Галецької, 

Г.М. Жеребкіна, О.С. Колбасова, М.М. Копилова, С.М. Копилова, Н.С. Ляпустіна, 
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А.Н. Меркур’єва, Р.Б. Рюміної, Д.О. Сівакова, О.М. Солнцева, А.М. Сухаренко, 

В.М. Репецького, Е.В. Труніна, П.В. Фоменко, І.В. Хаманева, М.С. Ціпріс,  

В.А. Чічваріна та ін.  

Серед українських юристів-міжнародників, які у своїх роботах прямо чи 

опосередковано торкалися проблеми міжнародно-правової охорони дикої фауни, 

можна виділити А.О. Адрусевича, О.В. Буткевич, І.А. Головко,  О.В. Задорожнього, 

Н.І. Зубченко, В.І. Книш, І.І. Коробко, Т.Р. Короткого, М.О. Медведєву та ін. 

Загальнотеоретичні дослідження в цій сфері, безперечно, є суттєвим внеском у 

наукову розробку цього питання. Разом з тим, станом на сьогоднішній день у 

вітчизняній літературі відсутні публікації монографічного плану, спеціально 

присвячені проблемі міжнародно-правової охорони дикої фауни. Отже, актуальність 

дисертаційного дослідження визначається необхідністю заповнення цієї прогалини 

та зосередженням уваги на розгляді актуальних теоретичних і практичних питань 

міжнародно-правової охорони видів дикої фауни. 

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

дослідження виконано в межах планових наукових досліджень кафедри 

міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка у 

контексті теми «Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи 

розвитку» на 2013-2017 рр. (номер державної реєстрації 0113U00870).   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення системного та комплексного аналізу механізму міжнародно-правової 

охорони дикої фауни, виявлення закономірностей та визначення шляхів подолання 

проблем, які виникають у цій сфері, зокрема в процесі імплементації міжнародно-

правових норм з охорони дикої фауни у правову систему України. 

Виходячи з поставленої мети, у роботі зосереджено увагу на вирішенні таких 

завдань: 

- уточнити понятійно-категорійний апарат, зокрема щодо таких ключових 

понять, як «фауна», «дика фауна», у контексті теми дисертаційного дослідження; 

- виявити особливості становлення та розвитку міжнародно-правового 

регулювання охорони дикої; 

- проаналізувати джерела міжнародно-правової охорони дикої фауни; 

- з’ясувати специфіку міжнародно-правової охорони дикої фауни в діяльності 

універсальних міжнародних організацій; 

- висвітлити особливості міжнародно-правової охорони дикої фауни в 

діяльності регіональних міжнародних організацій; 

- узагальнити міжнародну судову практику, що стосується охорони дикої 

фауни; 

- охарактеризувати роль міжнародних неурядових організацій у механізмі 

охорони дикої фауни; 

- висвітлити практику імплементації міжнародно-правових норм з охорони 

видів дикої фауни в Україні; 
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- проаналізувати специфіку охорони дикої фауни на тимчасово окупованих 

територіях України. 

Об’єктом дослідження виступають врегульовані нормами міжнародного 

права суспільні відносини у сфері охорони дикої фауни. 

Предметом дослідження є міжнародно-правова охорона дикої фауни. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить система 

наукових методів, які були комплексно задіяні для розв’язання завдання 

дослідження та досягнення мети. Відповідно до мети та завдань дослідження, у 

роботі використано сукупність методів наукового пізнання. До них належать 

загальнотеоретичний метод, метод міжнародного публічного права, загальнонаукові 

методи (історичний, соціологічний), спеціально-юридичні, такі як порівняльно-

правовий (за допомогою цього методу встановлено подібні й відмінні риси 

міжнародно-правової охорони видів дикої фауни у межах різних правових систем та 

міжнародних організацій), метод юридичного тлумачення (використовувався при 

тлумаченні положень норм права, розкритті змісту понять, що дозволило виявити 

деякі прогалини у правовому регулюванні досліджуваних відносин), метод техніко-

юридичного аналізу, системно-функціональний метод (надав можливість розглядати 

міжнародно-правову охорону видів дикої фауни як певну узгоджену послідовність 

дій, які вчиняють суб’єкти, реалізуючи відповідні функції). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та 

практичних аспектів міжнародно-правової охорони видів дикої фауни. У результаті 

проведеного дослідження одержано нові наукові положення, висновки та 

розроблено пропозиції, зокрема: 

а) уперше: 

- встановлено етапи міжнародно-правового регулювання охорони дикої фауни, 

які умовно поділяються на три періоди: ранній, до створення ООН та після 

створення ООН, а також визначено їх характерні риси; 

- виокремлено інститут міжнародного права навколишнього середовища – 

інститут міжнародно-правової охорони дикої фауни, норми якого регулюють 

міжнародне співробітництво в сфері забезпечення і гарантування недоторканості, 

захисту від знищення і/або завдання шкоди як дикій фауні загалом, так і окремим її 

видам та середовищам існування; 

- визначено ознаки дикої фауни як предмета окремого інституту міжнародного 

права навколишнього середовища, зокрема, встановлено, що до  дикої фауни слід 

зараховувати лише ті види тварин, які не підпадають під ознаки тварин 

сільськогосподарського призначення, тварин, які використовуються під час 

наукових експериментів, домашніх тварин і тварин-компаньйонів, для охорони та 

забезпечення добробуту яких діють інші норми міжнародного права навколишнього 

середовища;  
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- встановлено дві тенденції в механізмі міжнародно-правової охорони дикої 

фауни: 1) універсалізація, що пов’язана з посиленням ролі ООН в імплементації 

існуючих природоохоронних конвенцій; та 2) фрагментація, що пов’язана з 

діяльністю автономних правових режимів, які з’являються внаслідок розробки 

нових договорів з охорони дикої фауни;  

- розроблено та сформульовано пропозиції задля вдосконалення українського 

законодавства у сфері охорони дикої фауни: 1) проведення ретельного аналізу 

міжнародних договорів у процесі їх ратифікації для попередження можливого 

невиконання; 2) своєчасна зміна національного законодавства у вказаній сфері з 

метою усунення існуючих колізій та протиріч; 3) визначення конкретних механізмів 

та шляхів реалізації взятих Україною міжнародних зобов’язань, зокрема шляхом 

чіткого регламентування правового статусу органів, створених або уповноважених 

для їх імплементації; 4) здійснення постійного аналізу міжнародного досвіду у цій 

сфері; 5) забезпечення узгодженості норм національного законодавства, що регулює 

суспільні відносини в інших сферах, із законодавством у сфері охорони дикої 

фауни; 6) активне залучення спеціалізованих громадських організацій екологічного 

спрямування та зацікавлених територіальних громад при прийнятті екологічно-

значимих рішень на виконання міжнародних зобов’язань України; 

б) удосконалено: 

- підходи до виокремлення характерних ознак, які дозволяють віднести певні 

види тварин до дикої фауни, з метою забезпечення їх міжнародно-правової охорони; 

- положення про роль і місце міжнародних міжурядових організацій (як 

профільних, так і таких, для яких охорона довкілля не виступає пріоритетним 

напрямком діяльності; як універсальних, так і регіональних) у сфері охорони дикої 

фауни; 

- положення про те, що міжнародно-правова охорона дикої фауни 

визначається не тільки нормами міжнародного права навколишнього середовища, а 

й нормами міжнародного економічного, морського, гуманітарного права тощо;  

- положення про особливу роль і місце міжнародних неурядових організацій у 

процесі створення та реалізації норм міжнародного права в сфері охорони дикої 

фауни; 

в) набули подальшого розвитку: 

- класифікація міжнародних договорів у сфері охорони видів дикої фауни; 

- положення про те, що основними перевагами регіональних природоохоронних 

режимів є більш детальна регламентація багатьох аспектів охорони дикої фауни не 

тільки шляхом створення більш досконалого нормативного механізму, але й за 

рахунок діяльності спеціальних органів, що загалом сприяє їх ефективності; 

- положення про відповідальність держави-окупанта за стан охорони 

навколишнього природного середовища, в тому числі видів дикої фауни; 

- твердження про те, що фрагментований характер сукупності норм, які 

регулюють охорону дикої фауни у міжнародному праві, позначається на структурі 
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зобов’язань кожної держави у цій сфері, тим самим ускладнюючи організаційні та 

нормативно-правові заходи щодо їх імплементації. 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає у тому, 

що сформульовані у дисертації теоретичні положення, висновки та пропозиції 

можуть бути використані: 

- у науково-дослідній роботі для поглиблення теоретичних розробок у сфері 

міжнародного права навколишнього середовища, екологічного права України, 

визначення їх сутності та змісту; 

- у законотворчій діяльності при розробці нових та вдосконаленні чинних 

нормативно-правових актів, що стосуються проблем охорони видів дикої фауни на 

національному, а також задля визначення консолідованої позиції органів державної 

влади України з питань охорони дикої фауни на міжнародному рівні; 

- у практиці викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах; 

- у правозастосовній діяльності органів державної влади у вказаній сфері. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно. Усі результати цієї роботи, зокрема положення, 

узагальнення, рекомендації та висновки, є особистим здобутком здобувача, 

зробленим на основі джерел міжнародного права, а також національного 

законодавства України та існуючих наукових концепцій.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи апробовані під час виступів на засіданні кафедри 

міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка, а 

також на таких всеукраїнських, міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях: ХІІІ Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції 

«Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 25-27 квітня 2014 

року, м. Львів (тези опубліковано); ХІV Міжнародній студентсько-аспірантській 

науковій конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової 

системи» 24-25 квітня 2015 року, м. Львів (тези опубліковано); ХV Міжнародній 

студентсько-аспірантській науковій конференції «Актуальні проблеми прав людини, 

держави та правової системи» 15-17 квітня 2016 року, м. Львів (тези опубліковано); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Традиції та новації юридичної 

науки: минуле, сучасність, майбутнє» 19 травня 2017 р., м. Одеса (тези 

опубліковано); Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 17-18 

листопада 2017 р., м. Харків (тези опубліковано); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Правові реформи: міжнародний і український досвід» 24-25 листопада 

2017 р., м. Дніпро (тези опубліковано).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 

чотирнадцяти публікаціях, у тому числі у шести наукових статтях у фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, в одній статті в іноземному 
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фаховому виданні, у шести тезах доповідей, а також в одній статті, що додатково 

відображає результати дослідження. 

Структура й обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями дослідження та 

дають змогу послідовно розглянути теоретичні і практичні аспекти обраної теми. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, десяти підрозділів, об’єднаних у три 

розділи, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

складає 238 сторінок, з яких обсяг основного тексту становить 183 сторінки. Список 

використаних джерел складається з 340 найменування, викладених на 39 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми, характеризується загальний стан 

її дослідження в юридичній літературі, показується зв’язок з науковими 

програмами, планами і темами, визначаються мета й основні завдання дослідження, 

охарактеризовано використані в роботі методи, сформульовано наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження та подано 

відомості щодо їх апробації. 

Перший розділ «Загальна характеристика міжнародного договірного 

механізму охорони дикої фауни» складається з трьох підрозділів, які, даючи 

загальну характеристику міжнародного договірного механізму охорони дикої фауни, 

акцентують увагу на таких питаннях: поняття «дика фауна» та її ознаки, історія 

формування міжнародного договірного механізму охорони дикої фауни, а також 

джерела, які регулюють це питання. 

Підрозділ 1.1. «Поняття та ознаки дикої фауни у міжнародному праві», 

присвячений дослідженню ключових теоретичних аспектів міжнародно-правової 

охорони дикої фауни (поняття, ознаки, зміст).  

На основі доктринального аналізу зроблено висновок, що у міжнародному 

праві дику фауну слід розуміти як охоронювану нормами міжнародного права 

історично сформовану сукупність видів тварин, які тимчасово або постійно 

проживають чи перебувають на певній території або у межах певного середовища, 

незалежно від їх рівня розвитку, стану (умов) існування і цінності для науки та 

інших сфер життя. Водночас, до дикої фауни слід зараховувати лише ті види тварин, 

які не підпадають під ознаки тварин сільськогосподарського призначення, тварин, 

які використовуються під час наукових експериментів, домашніх тварин і тварин-

компаньйонів. Серед основних ознак дикої фауни слід виділити такі: належність до 

царства Тварини (до тварин не належить людина); це сукупність видів тварин, які 

історично і/або географічно проживають/перебувають на певній території або у 

межах конкретного природного середовища постійно чи тимчасово; це тварини 

незалежно від стану, умов існування, стадії розвитку і цінності для науки, 

господарства, промисловості та інших сфер; вони перебувають під охороною та 

захистом актів міжнародного права. 
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Підрозділ 1.2. «Становлення та розвиток міжнародно-правової охорони дикої 

фауни» стосується історичних аспектів еволюції цього інституту. Загалом, правове 

регулювання охорони дикої фауни умовно можна розділити на три основні періоди: 

ранній, до створення ООН та після створення ООН. Перший період тривав від 

моменту виникнення стародавніх держав до середини ХІХ століття, коли було 

укладено перші договори, що стосувалися охорони окремих видів дикої фауни. На 

початку цього періоду відповідні норми міжнародного права тільки починали 

формуватися на основі норм релігії і моралі. Пізніше значна кількість ідей 

природоохоронного спрямування, закріплених у релігійних джерелах, знайшли свій 

подальший розвиток у філософських працях і почали еволюціонувати у звичаєві та 

договірні норми міжнародного права. При цьому у перших двосторонніх угодах 

питання охорони дикої фауни розглядалося лише як побічний наслідок вирішення 

територіальних чи економічних питань. Другий період тривав із середини ХІХ 

століття до створення ООН і характеризувався закладенням фундаменту 

міжнародного інституційного механізму захисту фауни, а також виникненням 

першої судової практики у досліджуваній сфері. Останній період розпочався у 

1945 р. і триває до сьогодні: створення ООН дало поштовх розвитку нормативного 

та інституційного механізму у сфері охорони дикої фауни. Значно збільшилася 

кількість відповідних багатосторонніх договорів, в рамках яких створюються 

спеціальні органи, що здійснюють контроль за належним дотриманням та 

ефективною імплементацією таких договорів. 

Підрозділ 1.3. «Джерела міжнародно-правової охорони дикої фауни» 

присвячений нормам права навколишнього середовища, що стосуються питань 

охорони дикої фауни. 

Основні норми, що складають цей інститут, розподілені між низкою 

конвенцій, які не завжди повністю узгоджені між собою. Як наслідок, для джерел 

міжнародного права, що регулюють охорону дикої фауни, характерний досить 

високий ступінь фрагментації. При цьому часто така фрагментація має галузевий 

характер. Усі міжнародні договори у сфері охорони видів дикої фауни доцільно 

розділити на три основні види: 1) міжнародні конвенції, що стосуються охорони 

дикої фауни загалом; 2) міжнародні конвенції, які спрямовані на захист одного чи 

кількох видів дикої фауни; 3) міжнародні конвенції, які стосуються інших сфер, але 

одночасно стосуються й охорони дикої фауни. Крім того, виділяють універсальні, 

регіональні, субрегіональні та двосторонні міжнародні договори з охорони дикої 

фауни. При цьому значна частина договорів перших трьох видів є рамковими. 

Норми, що містяться в договорах з охорони дикої фауни, доповнюються джерелами 

інших галузей міжнародного права, а також резолюціями міжнародних організацій. 

Що стосується звичаєвих норм міжнародного права, то їх роль у регулюванні 

охорони дикої фауни, як і загалом міжнародного права навколишнього середовища, 

досить обмежена.  
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Другий розділ «Міжнародно-правовий інституційний механізм захисту 

дикої фауни» складається з чотирьох підрозділів і присвячений охороні дикої 

фауни на універсальному, регіональному та субрегіональному рівнях. Основну 

увагу зосереджено на ролі міжнародно-правового інституційного механізму охорони 

дикої фауни, здійснено класифікацію складових цього механізму, розкрито 

особливості охорони дикої фауни в діяльності універсальних і регіональних 

міжурядових організацій, міжнародних неурядових організацій, а також 

міжнародних судових установ. 

Підрозділ 2.1. «Міжнародно-правова охорона дикої фауни в діяльності 

універсальних організацій» стосується універсального рівня охорони дикої фауни, 

який здійснюється в рамках як загальних, так і конвенційних механізмів. При цьому, 

ООН виконує роль своєрідного центру, який координує діяльність значної частини 

універсального механізму. 

Стверджується, що в останні кілька десятиліть у сфері охорони дикої фауни 

можна спостерігати дві протилежні тенденції, а саме: універсалізація, що 

проявляється шляхом посилення ролі ООН в імплементації існуючих конвенцій та 

забезпеченні ефективної діяльності деяких конвенційних органів, та фрагментація, 

яка пов’язана зі зростанням ролі автономних правових режимів, що з’являються 

внаслідок розробки нових конвенцій з охорони дикої фауни.  

Підрозділ 2.2. «Міжнародно-правова охорона дикої фауни в діяльності 

регіональних організацій» присвячений регіональним механізмам, які відіграють 

визначальну роль у забезпеченні охорони дикої фауни. Їх основними перевагами 

(порівняно з універсальним рівнем) є більш детальна регламентація багатьох 

аспектів охорони дикої фауни не тільки шляхом створення більш дієвого 

нормативного механізму, але й за рахунок діяльності спеціальних органів, що 

загалом сприяє їх ефективності. З іншого боку, така ситуація призводить до 

додаткової фрагментації правових режимів.  

Підрозділ 2.3. «Роль міжнародних судових установ у захисті дикої фауни» 

стосується такого елемента інституційного механізму забезпечення реалізації 

охорони дикої фауни, як міжнародні судові та квазісудові органи. Вказані органи 

залежно від юридичної природи можна розділити на кілька видів: 1) створені в 

рамках міжнародних організацій (органи вирішення спорів Світової організації 

торгівлі); 2) конвенційні органи (створені для контролю за реалізацією певної 

конвенції, наприклад, Міжнародний трибунал з морського права, комітети з питань 

дотримання договорів з охорони дикої фауни); 3) створені міжнародними 

неурядовими організаціями чи їх об’єднаннями (Міжнародний суд екологічного 

арбітражу і примирення). Юрисдикція більшості з них не є обов’язковою. 

Аналіз практики діяльності вищезазначених органів у справах, що стосуються 

охорони дикої фауни, дозволяє виділити такі тенденції: 1) спори, які стосуються 

охорони видів дикої фауни, як і загалом навколишнього природного середовища, 

досить часто мають економічну першопричину; 2) попри той факт, що кожен з цих 
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органів діє в рамках автономного правового режиму, загалом їх діяльність суттєво 

посилює авторитет норм міжнародного права навколишнього середовища (в тому 

числі і щодо охорони дикої фауни) й одночасно сприяє кодифікації вказаних норм. 

Підрозділ 2.4. «Роль міжнародних неурядових організацій в охороні дикої 

фауни» стосується включення до міжнародного механізму охорони дикої фауни 

міжнародних неурядових організацій. Особливістю міжнародного права 

навколишнього середовища є активна участь представників міжнародних 

неурядових організацій на всіх стадіях створення, реалізації та контролю за 

виконанням над міжнародними природоохоронними договорами, зокрема у сфері 

охорони дикої фауни.  

Обґрунтовується положення про те, що міжнародні неурядові організації 

залучаються до охорони дикої фауни в таких формах: 1) на правотворчій стадії (а) 

як суб’єкти, що висувають ініціативу розробки певних документів; (б) як експерти в 

процесі розробки й обговорення їх текстів; (в) як організації з дорадчим голосом під 

час голосування; 2) на стадії реалізації (а) як рівноправні учасники процесу; (б) як 

експерти; (в) як альтернативний контрольний механізм. 

Третій розділ «Імплементація міжнародно-правових норм з охорони дикої 

фауни в Україні» складається з трьох підрозділів і присвячений розкриттю 

ключових практичних проблем процесу імплементації міжнародно-правових норм з 

охорони дикої фауни у національне законодавство, аналізу можливостей 

вдосконалення механізму такої імплементації в Україні, а також аналізу проблем 

охорони видів дикої фауни на тимчасово окупованих територіях України. 

Підрозділ 3.1. «Проблеми імплементації міжнародно-правових норм у сфері 

охорони дикої фауни та шляхи їх вирішення» розкриває суть вітчизняної 

проблематики охорони дикої фауни, що охоплює широкий спектр питань як 

загальних, так і спеціальних (наприклад, охорона дикої фауни Чорнобильської 

зони). 

У якості висновку підкреслено, що значний ступінь фрагментації норм, які 

регулюють міжнародно-правову охорону дикої фауни, суттєво впливає на 

виконання зобов’язань кожної держави у цій сфері і тим самим ускладнює 

нормативно-правові та організаційні заходи щодо їх імплементації на 

національному рівні. Законодавство України у сфері охорони дикої фауни в цілому 

відповідає її міжнародно-правовим зобов’язанням, хоч і потребує певного 

вдосконалення, особливо з огляду на необхідність впровадження положень 

відповідних директив, передбачених Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, 

які значною мірою ґрунтуються на міжнародних природоохоронних стандартах. 

Серед іншого, суттєвою проблемою є визначення форм та способів реалізації  норм 

у сфері охорони дикої фауни, а також правових механізмів співробітництва 

національних систем з наявними міжнародними системами охорони видів дикої 

фауни. Основним недоліком механізму реалізації норм щодо охорони дикої фауни 

на національному рівні є відверто декларативний характер та низький рівень 
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ефективності тих органів, які уповноважені здійснювати діяльність із захисту видів 

дикої фауни в Україні.   

Підрозділ 3.2. «Удосконалення механізму імплементації міжнародно-правових 

норм з охорони дикої фауни у праві України» стосується рекомендацій щодо 

вдосконалення вітчизняного інституційного і нормативного механізму 

імплементації. 

Автором пропонуються такі рекомендації: 1) проведення ретельного аналізу 

міжнародних договорів у процесі їх ратифікації для попередження можливого 

невиконання; 2) своєчасна зміна національного законодавства у вказаній сфері з 

метою усунення існуючих колізій та протиріч; 3) визначення конкретних механізмів 

та шляхів реалізації взятих Україною міжнародних зобов’язань, зокрема шляхом 

чіткого регламентування правового статусу органів, створених або уповноважених 

для їх імплементації; 4) здійснення постійного аналізу міжнародного досвіду у цій 

сфері; 5) забезпечення узгодженості норм національного законодавства, що регулює 

суспільні відносини в інших сферах, із законодавством у сфері охорони дикої 

фауни; 6) активне залучення спеціалізованих громадських організацій екологічного 

спрямування та зацікавлених територіальних громад при прийнятті екологічно-

значимих рішень на виконання міжнародних зобов’язань України;. 

Підрозділ 3.3. «Правова охорона дикої фауни на тимчасово окупованих 

територіях України» присвячений дослідженню наслідків окупації Криму й 

окремих районів Донецької та Луганської областей Російською Федерацією для 

навколишнього природного середовища, в тому числі дикої фауни. При цьому ані 

український уряд, ані світова спільнота не виробили єдиної правової позиції та 

алгоритму дій в подібних ситуаціях. Існуючі норми міжнародного права є досить 

загальними і абстрактними.  

Підкреслюється, що значна кількість конвенцій, які стосуються охорони дикої 

фауни, не передбачають положень про їх застосування під час збройних конфліктів. 

У зв’язку з цим виникають суперечності між нормами права навколишнього 

середовища і міжнародним гуманітарним правом, а саме в частині відповідальності 

за охорону дикої фауни на окупованих територіях, а також відшкодування шкоди, 

яка їй заподіюється. Аналіз судової практики Європейського суду з прав людини, 

зокрема його рішень у справах «Катан та інші проти Молдови та Росії» та «Мозер 

проти Молдови та Росії» дозволяють стверджувати (хоча із певними 

застереженнями), що держава не несе відповідальності за невиконання міжнародно-

правових зобов’язань у випадку, якщо частина її території перебуває під 

ефективним контролем чи окупацією іноземною держави. Видається, що посилання 

на ці прецеденти та схожу практику Міжнародного Суду ООН, а також на відповідні 

норми міжнародного гуманітарного права є підставою для покладення таких 

зобов’язань на державу-окупанта. Україна як сторона низки конвенцій у сфері 

охорони дикої фауни повинна ініціювати процедури міжнародного контролю за їх 

дотриманням державою-окупантом, а також самостійно здійснювати всі заходи, які 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 11 

можливі без фізичного контролю над територією, з метою охорони навколишнього 

середовища, в тому числі дикої фауни, та констатувати порушення, що вчиняються 

державою-окупантом. Видається, що такі заходи дозволять Україні виконати свої 

природоохоронні зобов’язання, що випливають із норм міжнародного права.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації поставлено і вирішено наукову задачу, що виявляється у 

розкритті особливостей міжнародно-правової охорони дикої фауни, виявленні 

закономірностей та визначення шляхів подолання проблем, які виникають у цій 

сфері, зокрема в процесі імплементації міжнародно-правових норм з охорони дикої 

фауни у правову систему України. Головними теоретичними і практичними 

результатами роботи є такі висновки:  

1. Міжнародно-правове регулювання охорони видів дикої фауни на сучасному 

етапі має доволі обмежений характер, оскільки основні природоохоронні договори 

не дають визначення терміну «дика фауна».  

2. Аналіз доктринальних положень та практики їх застосування у 

досліджуваній сфері дозволяє визначити дику фауну як охоронювану нормами 

міжнародного права історично сформовану сукупність видів тварин, які тимчасово 

або постійно проживають чи перебувають на певній території або у межах певного 

середовища, незалежно від їх рівня розвитку, стану (умов) існування і цінності для 

науки та інших сфер життя. Наведене визначення дозволяє віднести до дикої фауни 

лише ті види (чи представників) тварин, які не підпадають під ознаки тварин 

сільськогосподарського призначення, тварин, які використовуються під час 

наукових експериментів, домашніх тварин та тварин-компаньйонів.  

3. Серед основних ознак дикої фауни слід виділити такі: 1) належність до 

царства Тварин (Animalia); 2) до тварин не належить людина; 3) це сукупність видів 

тварин; 4) ці тварини історично і/або географічно проживають/перебувають на тій 

чи іншій території або у межах конкретного природного середовища на постійній чи 

тимчасовій основі; 5) вони не залежать від стану, умов існування, стадії розвитку і 

цінності для науки, господарства, промисловості та інших сфер; 6) вони 

перебувають під охороною та захистом конкретних міжнародно-правових актів.  

4. Міжнародно-правову охорону дикої фауни слід розглядати як окремий 

інститут міжнародного права навколишнього середовища та одну зі сфер 

міжнародного співробітництва, яка реалізується суб’єктами міжнародного права та 

спрямована на забезпечення і гарантування недоторканості, захисту від знищення 

і/або завдання шкоди як дикій фауні загалом, так і окремим її видам та середовищам 

існування. Охорона дикої фауни сприяє підтримці важливих екологічних процесів, 

стійкому розвитку та збереженню біологічного різноманіття.  

5. Для джерел міжнародного права, що регулюють охорону дикої фауни, 

характерний досить високий ступінь фрагментації. Переважно така фрагментація 
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має галузевий характер. Зважаючи на те, що у рамках охорони дикої фауни існує 

величезна кількість міжнародно-правових актів, які акцентують свою увагу на 

вирішення глобальних екологічних проблем, процес фрагментації набуває 

глобальних масштабів. Однак, на нашу думку, збільшення кількості таких актів не 

несе негативного впливу на системні зв’язки, які існують між ними, що виводить 

фрагментацію у розряд цілком логічного та природного явища у рамках 

функціонування і розвитку усієї системи міжнародного права загалом та інституту 

охорони дикої фауни зокрема. 

6. Перші норми щодо охорони дикої фауни виникли досить давно, а саме у 

період становлення стародавніх держав. Основою для їх становлення і розвитку 

були релігійні норми та інші регулятори суспільних відносин, на підставі яких 

виникли звичаєві норми. Для процесу становлення і розвитку правого регулювання 

охорони дикої фауни характерна низка тенденцій: 1) поступове усвідомлення, що 

захист дикої фауни є передумовою забезпечення економічного благополуччя 

держави та захисту прав людини; 2) усвідомлення, що захист дикої фауни як один з 

аспектів захисту економічних інтересів може виступати і самостійним об’єктом 

правового регулювання; 3) поступова передача регулювання цього питання із 

національного на міжнародний рівень і включення його до сфери міжнародно-

правового регулювання. У цьому процесі важливу роль відіграло міжнародне 

економічне право та міжнародне право прав людини. 

7. Правове регулювання охорони дикої фауни умовно можна розділити на три 

основні періоди: ранній, до створення ООН та після створення ООН. Перший період 

тривав від моменту виникнення стародавніх держав до середини ХІХ століття, коли 

було укладено перші договори, що стосувалися охорони окремих видів дикої фауни. 

На початку цього періоду відповідні норми міжнародного права тільки починали 

формуватися на основі норм релігії і моралі. Рішення стосовно охорони дикої фауни 

часто мали спонтанний характер, хоча вже тоді з’явилися релігійні норми, які 

проголошували окремі види дикої фауни священними і таким чином забезпечували 

їх охорону. Згодом деякі з ідей, закріплених у релігійних джерелах, знайшли свій 

подальший розвиток у філософських працях та, врешті-решт, почали 

еволюціонувати у звичаєві та договірні норми міжнародного права. Щоправда, у 

перших двосторонніх угодах питання охорони дикої фауни розглядалося лише як 

побічний наслідок вирішення територіальних чи економічних питань. Другий період 

тривав із середини ХІХ століття до створення ООН і характеризувався закладенням 

фундаменту міжнародного інституційного механізму захисту фауни, а також 

виникненням першої судової практики у досліджуваній сфері. Останній період 

розпочався з 1945 р. і триває до сьогодні: створення Організації Об’єднаних Націй 

дало поштовх розвитку нормативного та інституційного механізму у сфері охорони 

дикої фауни. Значно збільшилася кількість відповідних багатосторонніх договорів, в 

рамках яких створюються спеціальні органи, що здійснюють контроль за належним 

дотриманням та ефективною імплементацією таких договорів. 
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8. Усі міжнародні договори у сфері охорони видів дикої фауни доцільно 

розділити на три основні види: 1) міжнародні конвенції, які стосуються охорони 

дикої фауни загалом; 2) міжнародні конвенції, що спрямовані на захист одного чи 

кількох видів дикої фауни; 3) міжнародні конвенції, які стосуються інших сфер, але 

одночасно стосуються охорони дикої фауни. Крім того, виділяють універсальні, 

регіональні, субрегіональні та двосторонні міжнародні договори з охорони дикої 

фауни. При цьому значна частина договорів перших трьох видів є рамковими. 

Норми, що містяться в договорах з охорони дикої фауни, доповнюються джерелами 

інших галузей міжнародного права, а також резолюціями міжнародних організацій. 

Що стосується звичаєвих норм міжнародного права, то їх роль у регулюванні 

охорони дикої фауни, як і загалом міжнародного права навколишнього середовища, 

досить обмежена.  

9. Основні документи, що є джерелами у цій сфері, розподілені між 

міжнародним правом навколишнього середовища, міжнародним економічним 

правом, міжнародним морським правом, міжнародним гуманітарним правом, 

міжнародним правом прав людини і деякими іншими галузями та інститутами 

міжнародного права. Основні норми, що складають цей інститут, розподілені між 

низкою конвенцій, які не завжди повністю узгоджені між собою. Основну роль у 

регулюванні цього питання відіграють такі договори: Конвенція про охорону 

біологічного різноманіття 1992 р., Конвенція про міжнародну торгівлю видами 

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

конвенція про охорону птахів 1950 р., Конвенція про водно-болотні угіддя, що 

мають міжнародне значення в основному як середовища існування водоплавних 

птахів 1971 р., Боннська конвенція про охорону мігруючих видів дикої фауни 1979 

р., Бернська конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі 1979 р. та низка інших.  

10. Охорона дикої фауни на універсальному рівні здійснюється в рамках як 

інституційних (наприклад, у рамках ООН), так і конвенційних механізмів. При 

цьому ООН виконує роль своєрідного центру, який координує діяльність більшості 

існуючих механізмів. Однак протягом останніх десятиліть у цій сфері можна 

спостерігати дві тенденції, виключають одна одну, а саме: 1) універсалізація, що 

пов’язана з посиленням ролі ООН в імплементації існуючих природоохоронних 

конвенцій; та 2) фрагментація, що пов’язана з діяльністю автономних правових 

режимів, які з’являються внаслідок розробки нових договорів з охорони дикої 

фауни.  

11. Визначальну роль у забезпеченні охорони дикої фауни відіграють 

регіональні механізми. Вони існують на кожному континенті. Окремим їх підвидом 

можна вважати договори, які стосуються захисту морських ресурсів у рамках 

акваторії певного моря чи океану. Їх основними перевагами є більш детальна 

регламентація багатьох аспектів охорони дикої фауни не тільки шляхом створення 

більш досконалого нормативного механізму, але й за рахунок діяльності 
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спеціальних органів, що загалом сприяє їх ефективності. З іншого боку, така 

ситуація призводить до додаткової фрагментації правових режимів. Ще однією 

особливістю є те, що договори, які є нормативною підставою їх функціонування, 

зазвичай носять універсальний характер (особливо це стосується Антарктики). 

12. Ключовою тенденцією розвитку інституційного механізму охорони дикої 

фауни є зростання ролі міжнародних судових та квазісудових органів. Усі ці органи 

залежно від юридичної природи можна розділити на кілька видів: 1) створені в 

рамках міжнародних організацій; 2) конвенційні органи (створені для контролю за 

реалізацією певної конвенції); 3) створені міжнародними неурядовими 

організаціями чи їх об’єднаннями. Аналіз практики їх діяльності в справах, що 

стосуються охорони дикої фауни, дозволяє виділити такі тенденції: 1) спори, які 

стосуються охорони видів дикої фауни, як і загалом навколишнього природного 

середовища, досить часто мають економічну першопричину; 2) попри той факт, що 

кожен з цих органів діє в рамках автономного правового режиму, загалом їх 

діяльність сприяє кодифікації вказаних норм та суттєво посилює авторитет норм 

міжнародного права навколишнього середовища (в тому числі і щодо охорони дикої 

фауни).  

13. Однією з особливостей механізму охорони дикої фауни є залучення до 

нього міжнародних неурядових організацій. На відміну від інших галузей 

міжнародного права, право навколишнього середовища заохочує участь 

представників міжнародних неурядових організацій на всіх стадіях імплементації 

норм цієї галузі, починаючи від їх створення і завершуючи контрольними 

механізмами. Загалом міжнародні неурядові організації залучаються до охорони 

дикої фауни в таких формах: 1) на правотворчій стадії (а) як суб’єкти, що висувають 

ініціативу розробки певних документів; (б) як експерти в процесі розробки і 

обговорення їх текстів; (в) як організації з дорадчим голосом під час голосування; 2) 

на стадії реалізації (а) як рівноправні учасники процесу; (б) як експерти; (в) як 

альтернативний контрольний механізм. 

14. Фрагментарний характер сукупності норм, які регулюють охорону дикої 

фауни у міжнародному праві, позначається на структурі зобов’язань кожної держави 

у цій сфері, тим самим ускладнюючи організаційні та нормативно-правові заходи 

щодо їх імплементації. Законодавство України щодо охорони дикої фауни в 

основному сформоване і в цілому відповідає міжнародно-правовим стандартам у цій 

сфері, хоча і потребує певного вдосконалення, зокрема в частині визначення форм 

та способів реалізації цих норм, а також правових механізмів співробітництва 

національних органів з наявними міжнародними системами охорони видів дикої 

фауни. Серед основних недоліків механізму реалізації норм щодо охорони дикої 

фауни на національному рівні є відверто декларативний характер значної кількості 

дій та низький рівень ефективності діяльності тих органів, які уповноважені 

здійснювати діяльність із захисту видів дикої фауни в Україні.  
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Найбільш ефективними шляхами вдосконалення українського законодавства у 

сфері охорони дикої фауни видаються: 1) проведення ретельного аналізу 

міжнародних договорів у процесі їх ратифікації для попередження можливого 

невиконання; 2) своєчасна зміна національного законодавства у вказаній сфері з 

метою усунення існуючих колізій та протиріч; 3) визначення конкретних механізмів 

та шляхів реалізації взятих Україною міжнародних зобов’язань, зокрема шляхом 

чіткого регламентування правового статусу органів, створених або уповноважених 

для їх імплементації; 4) здійснення постійного аналізу міжнародного досвіду у цій 

сфері; 5) забезпечення узгодженості норм національного законодавства, що регулює 

суспільні відносини в інших сферах, із законодавством у сфері охорони дикої 

фауни; 6) активне залучення спеціалізованих громадських організацій екологічного 

спрямування та зацікавлених територіальних громад при прийнятті екологічно-

значимих рішень на виконання міжнародних зобов’язань України.  

15. Внаслідок окупації Криму й окремих районів Донецької та Луганської 

областей Російською Федерацією було завдано серйозної шкоди природному 

навколишньому середовищу, в тому числі дикій фауні. При цьому ані український 

уряд, ані світова спільнота не виробили єдиної правової позиції та алгоритму дій в 

подібних ситуаціях. Існуючі норми міжнародного права є досить загальними і 

абстрактними. Значна кількість конвенцій, що стосуються охорони дикої фауни, не 

передбачають норм щодо їх застосування під час збройних конфліктів. У зв’язку з 

цим виникають суперечності між нормами права навколишнього середовища і 

міжнародним гуманітарним правом, зокрема в частині відповідальності за охорону 

дикої фауни на окупованих територіях, а також відшкодування шкоди, яка їй 

заподіюється. У зв’язку з цим видається за доцільне з боку української влади 

здійснювати всі заходи, які можливі без фізичного контролю над територією, з 

метою охорони навколишнього середовища, в тому числі дикої фауни, та 

констатувати порушення, що вчиняються державою-окупантом. Видається, що такі 

заходи дозволять Україні виконати свої міжнародні зобов’язання, що випливають із 

норм міжнародного права. 
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реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля //«Нові виміри прав 

людини: юридичні, філософські, політологічні аспекти»: Збірник наукових праць / 

Рец.: В.П. Мельник, М.М. Микієвич, В.М. Репецький, І.І. Іжнін. – Львів: Львівський 

центр міжнародного права та прав людини, 2014. – С. 24-27 

 

 

АНОТАЦІЯ 

  

Гузь В.М. Міжнародно-правова охорона дикої фауни. ‒ Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 - «Міжнародне право». ‒ Київський національний 

університет  імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018.  

Дисертаційна робота присвячена виявленню закономірностей та встановленню 

проблем, які виникають у сфері міжнародно-правової охорони дикої фауни та, 

зокрема, в ході імплементації міжнародно-правових норм з охорони видів дикої 

фауни у правову систему України. 

Проведене дослідження дозволило підсумувати встановлення теоретико-

методологічних підходів до вирішення проблематики охорони дикої фауни у 

літературі і юридичній науці, було проведено аналіз міжнародних правових актів, 

вітчизняного законодавства та практики їх застосування, уточнено понятійно-

категорійний апарат, зокрема щодо таких ключових понять, як “фауна", “дика 

фауна", “міжнародно-правова охорона", “імплементація міжнародно-правових 

норм",  “механізм імплементації" у контексті теми дисертаційного дослідження. На 

основі результатів попереднього пункту було отримано можливість визначити 
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співвідношення термінів, які використовуються у міжнародно-правових нормах, з їх 

аналогами в українському законодавстві.  

Також було досліджено сутність, особливості, основні напрями, стадії та 

механізм процесу імплементації міжнародно-правових норм з охорони дикої фауни, 

виокремлено основні проблеми процесу імплементації досліджуваної групи норм та 

запропоновано основні шляхи їх вирішення, сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства, яке регулює вказану сферу правовідносин, зокрема, з 

врахуванням специфіки режиму тимчасово окупованих територій. 

Ключові слова: фауна, види дикої фауни, міжнародно-правова охорона, 

імплементація міжнародно-правових норм, механізм імплементації. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гузь В.Н. Международно-правовая охрана дикой фауны. - 

Квалификационная научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 - «Международное право». –  Киевский национальный 

университет  имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена выявлению закономерностей и 

установлению проблем, возникающих в сфере международно-правовой охраны 

дикой фауны и, в частности, в ходе имплементации международно-правовых норм 

по охране видов дикой фауны в правовую систему Украины. 

Проведённое исследование позволило подытожить суть теоретико-

методологических подходов к решению проблематики охраны дикой фауны в 

литературе и юридической науке, был приведён анализ международных правовых 

актов, отечественного законодательства и практики их применения, уточнены 

понятийно-категорийный аппарат, в частности относительно таких ключевых 

понятий, как «фауна», «дикая фауна», «международно-правовая охрана», 

«имплементация международно-правовых норм», «механизм имплементации» в 

контексте темы диссертационного исследования. На основе результатов 

предыдущего пункта, было получено возможность определить соотношение 

терминов, используемых в международно-правовых нормах с их аналогами в 

украинском законодательстве. 

Также были исследованы сущность, особенности, основные направления, 

стадии и механизм процесса имплементации международно-правовых норм по 

охране дикой фауны, выделены основные проблемы процесса имплементации 

исследуемой группы норм и предложены основные пути их решения, 

сформулировано предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего указанную сферу правоотношений, в частности, с учетом 

специфики режима временно оккупированных территорий. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 19 

Ключевые слова: фауна, виды дикой фауны, международно-правовая охрана, 

имплементация международно-правовых норм, механизм имплементации. 

 

SUMMARY 

Huz V.M. International legal protection of wild fauna. - Qualification scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences in specialty 12.00.11- 

"International Law". – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018.  

The expansion of international cooperation of Ukraine in the field of environmental 

protection, incompatibility of rates of scientific and technical progress and intensity of 

environmental management, climate change, environmental, climatic and anthropogenic 

factors necessitated the coordination of actions to solve environmental problems of all 

states and, as a result, the implementation of a common legal policy in the plane 

international law in the legal system of Ukraine. 

Protection of the environment has become one of the most important international 

problems of our time, and the global goal of protecting the environment in general and 

species of wild fauna in particular is to protect humanity from the threat of mass death and 

the creation of favorable conditions for the development of human civilization. 

In 2016, WWF published the results of a study, according to which, since 1970, we 

are witnessing the sixth great extinction, after which 90% of the fauna have a chance to 

disappear by 2020, which the UN has defined as a period of biodiversity loss. 

A logical question arises: what can be done in the current situation and is it possible 

to increase the effectiveness of the international legal protection of species of wild fauna 

in order to stop such harmful consequences. 

Accordingly, it acquires the relevance of studying the theoretical and practical 

problems of the international legal protection of wild fauna, taking into account their 

specificity. 

Thus, Ukraine cannot stay away from the protection of species of wild fauna. 

Accordingly, it becomes topical to study the theoretical and practical problems of the 

international legal protection of species of wild fauna, taking into account their specificity. 

At the same time, given the complexity of international environmental law, the problem of 

this group of norms should be studied both separately and in the context of other relevant 

issues related to it. 

However, today, in the Ukrainian literature on international environmental law, 

there were no publications of a monographic plan specifically devoted to the problem of 

the international legal protection of wild fauna. So, the relevance of this work is 

determined on current theoretical and practical issues of international legal protection of 

species of wild fauna. 

Our PhD thesis is devoted to the identification of regularities and problems that 

arise in the sphere of international legal protection of wild fauna and, in particular, in the 
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implementation of international legal norms for the protection of wild fauna into the legal 

system of Ukraine. 

The study allowed to sum up the establishment of theoretical and methodological 

approaches to the solution of the problems of wild fauna protection in the literature and 

legal science, the analysis of international law, Ukrainian legislation and practice of its 

application, clarified the conceptual category apparatus, in particular concerning such key 

concepts as "fauna", "wild fauna", "international legal protection", "implementation of 

international legal norms", "implementation mechanism" in the context of the topic of the 

thesis research. Based on the results of the research, it was possible to determine the 

correlation of terms used in international legal norms with their counterparts in Ukrainian 

legislation. 

The essence, peculiarities, main directions, stages and mechanism of the 

implementation of international legal norms for the protection of wild fauna were also 

examined, the main problems of the process of implementation of the group of norms 

studied were identified, and the main ways of their solution were proposed, proposals were 

formulated to improve legislation regulating this sphere of legal relations, in particular, 

taking into account the specifics of the regime of temporarily occupied territories. 

The wild fauna is regulated by a system of separate international legal norms 

regulating a specific type (part) of significant public relations (relations for the protection 

of wild fauna) and performs specific tasks in this regulation (protection, preservation, 

rational use), has relative autonomy, independence from other institutions of law (since, as 

a rule, it makes it possible to independently consider wild fauna as a separate object of 

legal protection), is characterized by the specificity of the means of legal regulation, 

system of international treaties, court decisions and other sources of international law 

aimed at protecting wildlife, and has the ability to shape the general concepts in their own 

limits. 

Key words: fauna, species of wild fauna, international legal protection, 

implementation of international legal norms, mechanism of implementation. 
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