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щодо проблем збереження окремих видів, основних шляхів підтримки та понов-

лення біорізноманіття.   
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Посібник складено відповідно до програми спеціального курсу ―Теоретичні 

основи охорони фауни‖, що включає  розділи: ―Проблеми охорони живого на різ-

них рівнях організації‖, "Теоретичні основи охорони фауни", ―Шляхи збереження 

фауни‖ та "Законодавча охорона фауни". П’ять основних навчальних тем першого 

розділу: ―Основні терміни та поняття‖, ―Проблеми охорони живого на різних рів-

нях організації‖, ―Біологічне різноманіття та його роль у підтримці загального еко-

логічного балансу‖, ―Причини скорочення чисельності окремих видів‖, ―Історія та 

стан досліджень з охорони фауни‖. У другому розділі розглядаються природні про-

цеси у популяціях та їх значення для збереження фауни; надається визначення мі-

німальної життєздатної популяції. Наводяться основні критерії віднесення видів до 

різних категорій рідкісності; визначаються стратегічні напрямки та тактичні прин-

ципи охорони тваринного світу, що виходять із Всесвітньої Стратегії охорони при-

роди. Розділ складається з двох тем: ‖Популяційні процеси і охорона фауни‖ та 

―Мінімальна життєздатна популяція‖. У третьому розділі розглядаються основні 

напрямки збереження фауни; визначаються основні пріоритети охорони фауни на 

сучасному етапі; узагальнюється світовий та вітчизняний досвід у збереженні та 

відновленні рідкісних та зникаючих видів. Наводяться основні закони  управління 

природними системами. 

Розділом ―Законодавча охорона фауни‖ передбачена характеристика систе-

ми законодавчих ініціатив, спрямованих на охорону, збереження та раціональне 

використання природних ресурсів та видів дикої флори і фауни і середовищ їх іс-

нування; знайомство з державними та міждержавними угодами і організаціями, що 

забезпечують охорону рідкісних видів та їх угруповань. Основні матеріали згрупо-

вано у такі три підрозділи: "Природоохоронне законодавство України", "Між-

державні Конвенції", ―Всеєвропейська Стратегія збереження біологічного та ланд-

шафтного різноманіття‖, ―Міжнародні організації та Міжнародні програми з охо-

рони фауни‖. 

Навчально–методичний посібник містить перелік питань, що розглядаються 

в рамках кожної теми; визначення основних понять і законів, що використовуються 

під час викладання курсу;  бібліографічні переліки для використання у самостійній 

роботі по кожній із зазначених тем і для написання рефератів; контрольні питання 

до кожної теми, а також перелік інтернет–джерел з відповідної тематики. 
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ЗМІСТ 

 

Тема 1. Вступ. Основні терміни та поняття. Антропоген в історії Землі. Історія та 

стан досліджень з охорони фауни 

Додаткова література 

Тема 2. Проблеми збереження живого на різних рівнях організації. Причини ско-

рочення чисельності окремих видів. Особливості організації охорони окремих сис-

тематичних груп тварин 

Додаткова література 

Тема 3. Біологічне різноманіття та його роль у підтримці загального екологічного 

балансу 

Додаткова література 

 

Контрольні питання до тем 1 — 3 

 

Тема 4. Основні шляхи збереження фауни 

4.1 Відновлення та реінтродукція видів 

Додаткова література 

4.2 Збереження біогеоценозів 

Додаткова література 

4.3 Раціональне використання ресурсів фауни 

Додаткова література 

4.4 Природоохоронна освіта і природоохоронна пропаганда  

Додаткова література 
 

Контрольні питання до теми 4 

 

Тема 5. Законодавча охорона фауни 

5.1 Природоохоронне законодавство України  

5.2 Міждержавні Конвенції  

Заготовка до Берну: аборигенної фауни України та виключно представників 

аборигенної біоти і присвячені збереженню саме природних угруповань. Основна 

увага до збереження природних популяцій та середовищ їх існування, а не видів як 

типологічних одиниць опису різноманіття, – головна особливість Бернської 

Конвенції. Інші червоні списки більш обмежені, і в основному включають види з 

групи "критично загрозливих" і "загрозливих", а не "вразливих" і тим паче "близь-
ких до загрозливого стану" чи "залежних від охорони". 

5.3 Всеєвропейська Стратегія збереження Біологічного та Ландшафтного різнома-

ніття 

Тема 6. Міжнародні організації та програми з охорони фауни 

Додаткова література 
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Контрольні питання до тем 5 та 6 

Загальна література з курсу 

Екологічна інформація та державні екологічні установи в Інтернеті 

Перелік основних законодавчих актів у сфері охорони тваринного світу 
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Тема 1. Вступ. Основні терміни та поняття. Тварини як компонент біосфери 

 Антропогеновий період в історії Землі. Історія та стан досліджень з охорони 

фауни. Природоохоронні дослідження в Україні: творчі школи, Академія наук, уні-

верситети. Комісії, міжвідомчі лабораторії, товариства (охорони природи, птахів 

тощо).  

 Структура адміністративного управління  в галузі охорони фауни.  Установи 

та організації, що виконують функції охорони фауни (Управління лісового госпо-

дарства, Товариство мисливців та рибалок тощо). 

 

Зміни природи людиною – неминуче вилучення речовини людством та зміни 

хімічних та фізичних властивостей природи у процесі власного розвитку. В істори-

чному плані можна виділити декілька етапів змін природи людством, що завершу-

валися екологічними кризами: 

а) вплив людини на біосферу як звичайних біологічних видів, 

б) інтенсивне полювання без різких змін екосистем у період становлення 

людства; 

в) зміни екосистем через пасіння худоби, прискорення зростання трави 

шляхом їх випалювання тощо. 

г) посилення впливу на природу з докорінними перетвореннями екосистем 

(розорювання земель, вирубування лісів); 

д) глобальні зміни всіх екологічних компонентів біосфери в цілому у зв’язку 

з необмеженою інтенсифікацією господарства. 

Незворотні зміни середовища – зміна у середоутворюючих компонентах 

або в їхніх сполученнях, що не може бути компенсована у перебігу природніх 

відновлювальних процесів (в тому числі— природної сукцесії). Може виникати 

внаслідок антропогенного впливу.  

Зворотні зміни середовища  – зміни у середоутворюючих компонентах або 

їхніх сполученнях, що мають коливний характер, з поновленням попередніх умов 

життя. Строго кажучи, повної зворотності бути не може, оскількі коливні процеси 

накладаються на перебіг еволюційного розвитку – незворотній процес. 

Порушення природної (екологічної) рівноваги — зміни в процесах 

взаємодії та складі компонентів та елементів екосистеми, що призводить, у 

кінцевому підсумку, до заміни її іншою екосистемою на довгий або умовно 

безкінцевий термін. Наприклад, вирубування лісів у посушливій зоні може 

призвести до зміщення природного балансу в бік розвитку екосистеми пустелі — 

сталого (у стані рівноваги) утворення, що виникає натомість лісової екосистеми, 

що також була до вирубування у рівновазі із середовищем. 

Охорона фауни – сукупність міжнародних, державних та регіональних 

господарчо–адміністративних та громадських заходів, що спрямовані на 

збереження популяційно–видового складу та підтримання чисельності тварин на 

рівні, що забезпечує їхнє існування. До таких заходів крім дій з регулювання 

чисельності входять заходи із збереження середовища тварин (місцепомешкань та 

стацій). Види без місцепомешкань зберегти неможливо. 

 Охорона екосистем – комплекс заходів із збереження цілісності екосистем, 

що включає в себе запобігання різким змінам екологічних компонентів, виключає 
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зникнення окремих елементів екосистеми та забезпечує підтримку екологічної 

рівноваги в екосистемах всіх ієрархічних рівнів – від біогеоценозу до біосфери. 

Авторегуляція в природі – взаємодія у природній системі, що грунтується 

на прямих і зворотніх функціональних зв’язках, що веде до дінамічної рівноваги 

або саморозвитку вісєї системи. 

Антропоген – останній з геологічних періодів від виникнення роду Людина 

до сучасності, тривалістю, за різними оцінками  від 1,8 до 5,5 млн.років. 

Антропогенез – а) зміни та саморозвиток природних об’єктів під впливом 

діяльності  людини;  б) походження людини та становлення її як виду.  

Корінні біогеоценози – такі, що відповідають географічним (природно—

антропогенним) умовам місцевості і майже не порушені людською діяльністю.  

Техногенні біогеоценози – біогеоценози, екологічні компоненти яких та 

кругообіг речовин частково або цілком змінені під впливом техногенних факторів. 
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Тема 2. Проблеми збереження живого на різних рівнях організації   

 Молекулярно-генетичний рівень: руйнування структури ДНК, 

біотрансформація забруднюючих речовин.  

Онтогенетичний  рівень: порушення перінатального або постнатального 

онтогенезу: гетерохронія, гетеротопія, тератогенез, ембріотоксична дія чинників 

довкілля.  

Популяційно-видовий рівень: значення структури популяції для охорони 

фауни. Порушення вікової, статевої структури популяцій; вплив різноманітних 

чинників на популяції. Мінімально життєвоздатна популяція. Визначення розміру 

мінімальної життєвоздатної популяції. Ефективний розмір популяції. Біотичний 

потенціал виду. Динаміка ареалів; природні та антропічні причини динаміки 

ареалів. Значення структури та типології видів. Біогеографічна та філогенетична 

реліктовість видів. Загроза вимирання в залежності від екологічних особливостей 

виду.  

Антропогенні причини скорочення чисельності окремих видів: руйнування 

місцепомешкань; надмірне добування. Відлов для утримання в неволі. Викорис-

тання диких тварин для медико-біологічних експериментів.  

Інтродукція видів фауни та її наслідки: створення конкуренції аборигенним 

видам, випадкове завезення паразитів та збудників захворювань, вторинне руйну-

вання місцепомешкань через інтродукцію,  поглинаюча гибридизація.  

Цілеспрямоване знищення видів. Забруднення оточуючого середовища. За-

гибель тварин через господарчу діяльність людини.  

 Екосистемно -  біосферний рівень: зміни у структурі біогеоценозів, пору-

шення балансу між видами; порушення міжвидових взаємодій, порушення ланцю-

гів живлення та біоценотичних зв’язків, перенесення токсичних речовин мігранта-

ми, перенесення по ланцюгах живлення та біоакумуляція забруднень. Порушення 

екологічних зв’язків внаслідок руйнування інформаційних струмів. Знищення пев-

них типів біогеоценозів. Кислі опади. Зміна первинної продуктивності. Напрямки 

змін біоти як природний процес та як антропогенний процес.  

Визначення екологічної кризи. Екологічні кризи в історії людства. 

 

Екологічна амплітуда  — межі здатності до пристосовування виду чи угру-

повання до змін умов середовища. 

Екологічна валентність – здатність виду існувати у різноманітних умовах 

середовища. 

Екологічна пластичність – ступінь стійкості організму або угруповання до 

впливу факторів середовища. 

Екологічна криза – напружений стан взаємовідносин між людиною та 

природою, що характеризується невідповідністю розвитку виробничих сил та 

виробничих відносин у людському суспільстві ресурсно-екологічним 

можливостям біосфери. Характерний різким підвищенням впливу зміненої 

людьми природи на суспільний розвиток. Зворотна ситуація. 
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 Екологічна катастрофа –  незворотне явище, в якій людина є потерпілою 

стороною.  

Екологічні кризи в історії людства: 

1) зміни середовища живих істот, що викликали виникнення прямоходячих 

антропоїдів —предків людини;  

 2) криза відносного збіднення доступних примітивній людині ресурсів про-

мислу і збирання, що зумовила стихійні біотехнічні заходи (випалювання рослин-

ності для її кращого росту); 

 3) перша антропогенна криза — масове знищення великих тварин («криза 

консументів»)— пов’язана з подальшою сільськогосподарською екологічною рево-

люцією;  

4) екологічна криза засолення ґрунтів і деградація примітивного зрошуваль-

ного землеробства, недостатність його для зростаючого населення  призвело до ро-

звитку незрошувального землеробства; 

 5) криза масового знищення і нестачі рослинних ресурсів («криза продуцен-

тів») зумовила широке застосування мінеральних ресурсів;  

6) сучасна криза загрози неприпустимого глобального забруднення (редуце-

нти не встигають очищати біосферу від антропогених продуктів або потенційно 

неспроможні робити це через неприродний характер синтетичних речовин, що ви-

кидаються («криза редуцентів»), що призводить до чергового етапу науково-

технічної революції — реутилізації продуктів і умовне замикання технологічних 

циклів. 
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Тема 3. Біологічне різноманіття та його роль у підтримці загального екологіч-

ного балансу 

         Баланс екологічних компонентів. Видове різноманіття. Показники видового 

різноманіття. α-, β-  різноманіття. Закон генетичного різноманіття. Закон екологіч-

ної кореляції. Закони екології Б.Коммонера. 

 

Баланс екологічних компонентів – кількісне сполучення екологічних компо-

нентів (енергії, газів, води, субстратів, рослин - продуцентів, тварин  - консументів 

і редуцентів), що забезпечує екологічну (природну) рівновагу певного типу, що до-

зволяє формуватися та підтримуватися екосистемі певного типу. Наприклад, для 

росту лісу необхідні певні кліматичні умови, склад атмосфери, водний режим, ґру-

нти, тваринний світ і склад мікроорганизмів, що повертають утворену органічну 

речовину у мінеральний стан. Але всі ці компоненти, що складають для лісу сере-

довище життя, тісно пов’язані з лісом, що його кількісні та якісні характеристики 

значною мірою визначають кліматичні умови, склад атмосфери, водний режим, ха-

рактер ґрунту, тваринний світ та склад мікроорганизмів. Зміна будь-якого з компо-

нентів веде до змін у загальному балансі.  

Видове різноманіття:   1)   кількість видів у даному регіоні; різноманіття в 

даному місцепомешканні — α- різноманіття;    сума  всіх   видів, що мешкають у  

всіх  місцепомешканнях в межах даного регіону — β-різноманіття;  2) загальна 

кількість видів однієї трофічної групи, угруповання або екосистеми, що визначає 

можливість екологічного дублювання у проведенні струму енергії скрізь рівні еко-

логічної пірамиди. Покажчиком різноманіття видів вважають співвідношення між 

кількістю видів і покажчиками їх питомої ваги (чисельність, біомаса, продуктив-

ність тощо) або відношення кількості видів до одиниці площі.  

Закон генетичного різноманіття — все живе генетично різне і має тенденцію 

до збільшення біологічної різнорідності.  

Закон екологічної кореляції — в екосистемі, як і в будь-якому цілісному при-

родно-системному утворенні, всі види живого і абіотичні екологічні компоненти 

функціонально відповідають один одному. Випадіння однієї частини системи (на-

приклад, знищення виду) неминуче веде до виключення всіх тісно пов’язаних з ці-

єю частиною системи інших її частин та функціональних змін цілого в рамках за-
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кону внутрішньої динамічної рівноваги. Жоден вид ніколи не зникає ізольовано, 

але завжди у взаємозв’язку із групою. 

«Закони» екології Б. Комонера:  

1)  усе пов’язано із  усім  

(звертає увагу на загальний зв’язок процесів та явищ в природі, близький за 

сенсом до закону внутрішньої динамічної рівноваги); 

2)  все має кудись подітися  

(також близький до закону внутрішньої динамічної рівноваги, згідно з цим 

законом , абсолютно безвідходне виробництво неможливе, можливо тільки звести 

відходи до мінімуму); 

3)  природа «знає» краще 

 (доки ми не маємо абсолютно достовірної інформації про механізми і функ-

ції природи, ми завдаємо шкоди природним системам, намагаючись їх покращити. 

Закликає до крайньої обережності); 

4)  нічого не дається дарма 

(глобальна екосистема являє собою єдине ціле, в рамках якого не може бути 

виграно чи загублено і яке не може бути об’єктом загального покращення; все, що 

було видобуто з неї людською працею, має бути поновлено). 
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Контрольні питання до тем 1 — 3 

 

1. Вплив на фауну на різних рівнях організації живої матерії.  

2. Визначення екологічної кризи. Екологічні кризи в історії людства. Екологі-

чна криза та екологічна катастрофа.  

3. Біологічне різноманіття та його роль у підтримці загального екологічного 

балансу. 

4. Основні чинники негативного впливу на фауну. Прямі та непрямі чинники. 

Антропічні чинники, їх дія на тварин та середовище. 

5. Окремі види господарської діяльності, їх негативний вплив на фауну. 

6. Акліматизація та раптове завезення тварин— наслідки для аборигенної фау-

ни.  

7. Урахування природних процесів у популяціях під час планування заходів з 

охорони фауни.  

8. Мінімальні життєвоздатні популяції.  

9. Ступінь стійкості популяцій до антропічного впливу. 

10. Екологічні особливості окремих видів та проблеми збереження фауни. 

11. Закон екологічної кореляції та його значення для природоохоронного мене-

джменту. 

12. Основні категорії рідкісності видів за визначенням Міжнародної Спілки 

охорони природи. 

13. Забруднення середовища та стан популяцій. 

14. Історичні зміни середовищ та особливості штучних екосистем.  

 

Тема 4. Основні шляхи збереження фауни 

4.1 Особливості організації охорони окремих систематичних груп тварин 

Особливості охорони, що витікають з біологічних особливостей представників 

безхребетних: гідробіонтів, павуків, комах. Особливості охорони представників 

надкласу Риби, класів Амфібії,  Плазуни, Птахи, Ссавці. 
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млекопитающих.— М.,1979. 

 

4.2 Відновлення та реінтродукція видів. Перетримання та розведення рідкіс-

них та зникаючих видів за допомогою людини  

Історія існування розплідників рідкісних тварин. Робота Окського роз-

плідника. Генетичні банки. Живі колекції. Роль зоопарків у збереженні рідкіс-

них видів тварин. Роботи Московського зоопарку з розведення рідкісних видів 

журавлів.   

 Проблеми реінтродукції рідкісних видів тварин. Проект ―Політ надії‖ 

(реінтродукція західносибірського підвиду стерха). Міжнародні програми з 

реінтродукції видів. Всесвітній досвід з відновлення життєздатних популяцій 

та реінтродукції рідкісних представників фауни.  
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4.3  Збереження біогеоценозів 

Типи природних резерватів — заповідники (біосферні та природні), 

національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, 

пам’ятки природи. Штучні об’єкти, що охороняються (ботанічні сади, зоопар-

ки, парки — пам’ятки садово - паркового мистецтва). Резервати місцевого та 

загальнодержавного значення.  
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Світовий досвід у збереженні біогеоценозів. Йелоустонський 

національний парк. Національні парки світу. 

Основні критерії виділення природних резерватів. Основні показники 

системи охоронюваних природних територій. Роль систем природних резер-

ватів у збереженні окремих видів фауни. 
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4.4 Раціональне використання ресурсів фауни 

Правило міри перетворення природних систем та його наслідки. Ємність се-

редовища. Саморегулюючі природні системи. Застосування у заходах з раціональ-

ного використання ресурсів фауни. Закон внутрішньої динамічної рівноваги та його 

слідства. Застосування основних положень закону у практиці раціонального управ-

ління фауною.  

Природні ланцюгові реакції. Правило ―м’якого‖ управління природою. Пра-

вило неодмінного виникнення ланцюгових реакцій при ―жорсткому‖ управлінні 

природою. Правило видового збіднення екосистем, що інтенсивно експлуатуються.  

Особливості експлуатації окремих типів біогеоценозів: лісові екосистеми (за-

плавні, байрачні, плакорні ліси, ліси різного породного складу); лучні екосистеми 

(суходільні луки, заплавні луки); степові екосистеми (різнотравно—типчаково—

ковилові степи, лучні степи, полино—ковилові, кам’янисті степи); болотні екосис-

теми (низинні осокові, верхові болота). 

Екологічна експертиза проектів, що впливають на стан природних систем. 

 

Правило міри перетворення природних систем – під час експлуатації   при-

родних   систем  неможливо   переходити деякі межі, що дозволяють цим системам 

зберігати властивість самопідтримки (самоорганізації і саморегулювання).  Напри-

клад,  чорноземи, що виникли як наслідок зонального  біогеоценотичного  процесу 

в лучно-степових лісостепах, з їхнім розорюванням,  зонально  підтримуються, але 

поступово деградують, зберігаючи при цьому тенденцію до поновлення лише при 

створенні природних умов їх утворення. 

З цього витікає ряд наслідків: 

1. Одиниця (поновлюваного) ресурсу може бути отримана лише у певний, 

що визначається швидкістю поновлення функцій екосистем, відтинок часу. 
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2. Перешагнути через фазу послідовного розвитку природної системи з уча-

стю живого, як правило, неможливо. 

3. Проведення господарчих заходів має рацію лише в рамках деяких опти-

мальных розмірів, вихід за які в менший та більший бік знижує їх господарчу ефек-

тивність. 

4. Перетворювальна діяльність не повинна виводити природні системи зі 

стану рівноваги шляхом збиткової кількості якогось із середоутворюючих 

компонентів, або, якщо це необхідно, має бути достатня компенсація у вигляді від-

носно неперетворених природних систем (оптимальна територіальна структура — 

оптимальна лісистість тощо). 

5. Перетворення природи (якщо воно не поновлювальне, не «м’яке») дає ло-

кальний або регіональний виграш за рахунок погіршання покажчиків у суміжних 

місцевостях або в біосфері в цілому. 

6. Господарчий вплив торкається не тільки тієї системи, на яку він направ-

лений, але й на її підсистеми, що намагаються нівелювати зміни, які відбуваються. 

Отже, витрати на перетворення природи ніколи не обмежуються лише вкладеннями 

у заплановані дії. 

7. Природні ланцюгові реакції ніколи не обмежуються зміною речовини та 

енергії, але торкаються і динамічних якостей систем природи. 

8. Вторинна екологічна рівновага, що поступово склалася, як правило, більш 

стала, ніж первинна, але потенційний «запас перетворення» (тобто майбутніх мож-

ливостей) при цьому скорочується. 

9. Невідповідність мети природно-системної регуляції і мети господарчого 

використання може призвести до деструкції природного утворення (тобто сили 

природи та людини можуть спочатку ―гальмувати‖ одна одну, а згодом— руйнува-

ти природну складову). 

10.Техничні системи дії у кінцевому підсумку завжди менш ефективні, ніж 

направлені природні. 

 

Ємність середовища— ступінь здатності будь-якого оточення підтримувати 

функції певного біотичного утворення (індивіду, їх групи тощо), що розглядається 

як центральне у сукупності, що виділяється. 

Біологічна ємність середовища — ступінь здатності природного або приро-

дно-антропогенного оточення забезпечувати нормальну життєдіяльність (дихання, 

живлення, розмноження, відпочинок тощо) певній кількості організмів та їх угру-

повань без помітного порушення самого оточення. 

Саморегуляція – здатність природної (екологічної) системи до поновлення 

внутрішніх властивостей або структур після якоїсь природної або антропогенної 

дії, що змінила ці властивості або структури. Ґрунтується на принципі зворотного 

зв’язку окремих складаючих зазначену систему підсистем та екологічних компоне-

нтів. 

 Закон внутрішньої динамічної рівноваги – речовина, енергія, інформація та 

динамічні якості природних систем та їх ієрархії взаємопов’язані настільки, що 

будь-яка зміна одного з покажчиків викликає відповідні функціонально-структурні 

кількісні та якісні зміни, що зберігають загальну суму речовинно-енергетичних, 

інформаційних та динамічних якостей екосистем, де ці зміни тривають. 
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Слідства з Закону:  

1. Будь-яка зміна середовища неупинно призводить до розвитку природних ланцю-

гових реакцій, що йдуть у бік нейтралізації завданих змін або формування нових 

природних систем, утворення яких за умов значної зміни середовища може набути 

незворотного характеру. 

2. Взаємодія речовинно-енергетичних екологічних компонентів, інформації та ди-

намічних якостей природних систем кількісно не лінійна, тобто слабка дія одного з 

покажчиків може викликати сильну реакцію у інших або в цілому у системі. 

3. Зміни, що тривають у великих екосистемах, відносно незворотні. Проходячи іє-

рархією знизу вверх – від місця дії до біосфери в цілому, – вони змінюють глобаль-

ні процеси та переводять їх на новий еволюційний рівень. 

4. Будь-яке місцеве перетворення природи викликає у глобальній сукупності біос-

фери та її найбільших підрозділах відповідні реакції, що призводять до відносної 

незмінності еколого-економічного потенціалу (правило ―Тришкина кафтана‖), збі-

льшення якого можливе тільки шляхом значного зростання енергетичних вкладень. 

Штучне зростання еколого-економічного потенціалу обмежене термодинамічною 

стійкістю природних систем. 

Закон зниження енергетичної ефективності природокористування —  протя-

гом історичного часу при отриманні з природних систем корисної продукції на її 

одиницю в середньому витрачається все більше енергії. 

Закон має одне важливе слідство —енергетичні затрати не можуть зростати 

без кінця. Отже, можливий момент, коли має здійснитися перехід на нові енергоз-

берігаючі технології промислового та сільськогосподарського виробництва, уник-

нувши, таким чином, термодинамічної та екологічної криз. 

Правило ланцюгових реакцій ―жорсткого‖ управління природою — «жорст-

ке»,   як   правило,   технічне   управління  природними  процесами  призводить до 

ланцюгових природних реакцій, значна частина яких виявляється екологічно, соці-

ально і економічно несприятливими у перебігу часу. Дія цього правила пов’язана, 

передусім, з тим, що грубе, «хірургічне» втручання у життя природних систем ви-

кликає дію закону внутрішньої динамічної рівноваги та  значне  збільшення енерге-

тичних затрат на підтримку природних процесів (підсилює дію  закону зниження 

енергетичної ефективності природокористування). У зв’язку з цим «жорсткі» 

управлінські рішення типу міжзонального перерозподілу  річкових  вод, зрошення 

довічних сухих  степів та інші заходи вимагають чи суттєвих   компенсацій (про-

мивання   засолених   земель,   боротьба із вогнищами захворювань, що виникли, 

тощо), чи мають проводитися з величезною   обережністю.  

Зазначене правило доповнюється принципом природності, або «старого ав-

томобіля» — із часом еколого-соціально-економічна ефективність технічних при-

строїв, що забезпечують «жорстке» управління природними системами і процеса-

ми, знижується, а економічні витрати на їх підтримку зростають. В той же час, 

«м’яке» управління, як правило, дозволяє підтримувати природні системи у стані 

рівноваги протягом невизначено довгого часу. Звідси — необхідність сполучення 

типів управління природою і пріоритет «м’якого» управління перед «жорстким». 

Правило ―м’якого‖ управління природою — ―м’яке‖ (непряме, таке, що 

спрямовує, поновлює екологічний баланс) управління природними процесами, як 

правило, здатне викликати бажані природні ланцюгові реакції, отже, з соціально-
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економічної точки зору бажаніше. На відміну від ―жорсткого‖ управління, спрямо-

ване на поновлення колишньої природної продуктивності екосистем та її збільшен-

ня, що ґрунтується на використанні об’єктивних законів природи. Серія заходів до-

зволяє спрямувати природні ланцюгові реакції у сприятливий для господарства бік.  

Як приклад – суцільні (―жорстке‖ управління) та вибіркові (―м’яке‖) рубки 

лісу. Економічно вважається рентабельнішою суцільна рубка. При вибірковій бага-

то технічних ускладнень. Однак, при суцільних рубках поступово втрачається лісо-

ве середовище, що веде до падіння рівня річок, заболочування, заростання нелісо-

вими видами, що заважають росту лісу, тощо. Більш низькі початкові затрати «жо-

рсткого» заходу дають ланцюг збитків, що потім потребують великих витрат на їх 

ліквідацію. 

 Правило обов’язковості заповнення екологічних ніш — екологічна ніша, що  

є порожньою, завжди буває природно заповнена. Екологічна ніша як 

функціональне місце виду в екосистемі дозволяє формі, що здатна набути присто-

сувальних особливостей, заповнити цю нішу, однак це потребує значного часу. 

Часто так звані, порожні екологічні ніші є обманом зору фахівців. Насправді цих 

функціональних місць в екосистемі немає, вони заповнені часом 

найнесподіванішим чином.  У зв’язку з цим не варто поспішати з висновками про 

вільні екологічні ніші при визначенні можливостей акліматизації тварин. 

Закон сукцесійного уповільнення— процеси, що йдуть у стиглих рівноважних 

системах, що знаходяться у стані сталості, як правило, мають тенденцію до упові-

льнення. Звідси— безперспективність намагань ―підштовхувати‖ природу під час 

господарчих заходів.  

Наприклад, акліматизація нового виду спочатку дає ефект, особливо при 

сприятливому для виду атропогенному зміненні середовища, але згодом ―популя-

ційний вибух‖ згасає та проходить саморегуляція на рівні екосистеми, і господарче 

значення виду різко знижується.   

Принципи видового збіднення екосистем, що інтенсивно експлуатуються, — 

основні закономірності, що автоматично діють під час порушення видового різно-

маніття в екосистемі: 

 із зникненням виду, що утворював консорцію, зникають багато 

консорбентів, що не входять в інші консорції (―ніхто не гине 

поодинці‖);  

 вид, що входить до екосистеми як новий, завжди формує власну 

екологічну нішу, зменшуючи здатність менш конкурентоспроможних 

видів і веде до зникнення або змінює екологічні ніші близьких за 

потребами видів. Може також створювати умови для масового 

розмноження деяких видів у екосистемі (―принцип непроханого гостя‖). 

При цьому все угруповання змінюється (зміщується екологічна 

рівновага); 

 зниклий трофічний ланцюг видів заміщується ланцюгом видів— 

еколого-енергетичних аналогів, що дозволяє екосистемі засвоювати та 

переробляти енергію (―екосистема не терпить порожності‖); 

 види, що проникають до екосистеми, можуть бути як бажаними, так і 

небажаними у господарчому та медичному відношенні (―Старий друг 

краще нових двох‖); 
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Зазначені принципи мають бути враховані під час проведення заходів із 

боротьби зі шкідниками, хворобами, а також в акліматизаційних роботах.  

Закон толерантності В.Шелферда – лімітуючим фактором оптимального  іс-

нування  виду може бути як максимум, так і мінімум екологічного впливу, діапазон 

між якими визначає покажчик стійкості (толерантності) організма до даного чин-

ника. Застосовується в оцінці можливості акліматизації диких видів. 

Закон еволюційно-екологічної незворотності – екосистема, що втратила час-

тину своїх елементів або така, що замінилася іншою як наслідок дисбалансу ком-

понентів, не може повернутися до свого первісного стану, якщо в перебігу змін 

пройшли еволюційні (мікроеволюційні) зміни в екологічних елементах. Оскільки 

повернути систему у первісний стан неможливо, треба сприймати її як нове приро-

дне утворення. Застосовується при визначенні можливості акліматизації або реа-

кліматизації виду в екосистемі. 

Межі експлуатації природних ресурсів – ступінь їх виснаження, що робить 

економічно нерентабельним їх використання. Однак нерідко екологічні межі екс-

плуатації, пов’язані з загрозою повного зникнення ресурсів або катастрофічної дії 

виснаження ресурсу на глобальне середовище життя, настають раніше за економіч-

не виснаження. 
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Ноосистема та ноосфера 

Ноосистема: 1) об’єднання глобальних екологічної, економічної, соціальної 

підсистем в єдине (взаємопов’язане, системне) ціле; одне з попередніх посилань 

виникнення ноосфери В.І.Вернадського; 2) структурна одиниця ноосфери, що дорі-

внює за об’ємом екосистемі, але включає також і соціально-економічні параметри. 

Ноосфера —сфера розуму, найвищий ступінь розвитку біосфери, пов’язаний 

з виникненням та становленням в ній цивілізованого людства; з періодом, коли ро-

зумна людська діяльність стає головним фактором, що визначає розвиток на Землі. 
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За В.І.Вернадським: «Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей плане-

те. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может 

и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраи-

вать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше». Однак, не слід за-

бувати, що «он, как и все живое, может мыслить и действовать в планетном аспекте 

только в области жизни — в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой 

он неразрывно связан и уйти из которой не может. Его существование есть ее фун-

кция. Стихийно человек от нее неотделим».  

Саме невід’ємність людини від біосфери вказує на головну мету у побудові 

ноосфери. Вона полягає у збереженні того типу біосфери, в якому виникла та може 

існувати людина як вид, зберігаючи своє здоров’я. 
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4.4 Природоохоронна освіта і природоохоронна пропаганда, як шляхи збере-
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Контрольні питання до теми 4. 

1. Основні шляхи збереження фауни.  

2. Збереження природних біогеоценозів. Основні типи природних резерватів у 

світі та в Україні. 

3. Основні критерії виділення природних резерватів.   

4. Біотехнічні роботи (акліматизація, реакліматизація) та охорона фауни.  

5. Зоопарки та розплідники. Історія розвитку у світі та в Україні. Вснесок в 

охорону фауни.  

6. Проблеми реінтродукції рідкісних видів. Міжнародні програми з відновлен-

ня та реінтродукції. 

7. Пропаганда охорони фауни— шляхи  та методи. 

8. Основні  закони раціонального природокористування. 

 

Тема 5. Законодавча охорона фауни 

5.1 Природоохоронне законодавство України  
Структура природоохоронного законодавства. Закони прямої та непрямої дії. 

Підзаконні акти. Постанови. Інструкції. 

Конституція України. Закон України про тваринний світ. Положення про Че-

рвону книгу України. Закон України про природно-заповідний фонд, Закон про ро-

збудову екомережі України. Кодекси: Водний, Лісовий. Земельний Кодекс та про-

блеми збереження фауни. 

Закон про полювання та розвиток мисливського господарства. Практика ви-

користання Законів та підзаконних актів у охороні фауни.  

Адміністративний Кодекс, Карний Кодекс. 

5.2 Міждержавні Конвенції  

Міжнародні угоди. Їх сутність та характеристика найголовніших з них. Як 

виникають та працюють Міжнародні Угоди. Процес підготовки та дії Міжнародних 

угод. Двосторонні та багатосторонні Угоди. Конвенції щодо стратегії збереження 

різноманіття (Конвенція про охорону біологічного різноманіття (Ріо-де-Жанейро). 

Охорона різних систематичних груп тварин у Міжнародних конвенціях. Дочірні 

угоди та Меморандуми Конвенцій. 

 

Бернська (1979) конвенція про охорону флори і фауни та природних середо-

вищ існування в Європі — підписана Україною у 1996 році, ратифікована у травні 

1999 р. Має 4 додатки: 1— перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні; 

2 — перелік  видів тварин, що підлягають особливі охороні; 3— перелік  видів тва-

рин, що підлягають охороні; 4— заборонені засоби знищення, відлову та інших 

форм використання диких тварин. 

Боннська конвенція про охорону мігруючих видів підписана та ратифікована 

Україною у 1999 році.  У Додатках 1 та 2 Боннської Конвенції наводяться переліки 

видів, на які розповсюджуються відповідні вимоги Конвенції. Додаток 1 – перелік 

мігруючих видів, що знаходяться під загрозою зникнення, Додаток 2— перелік ви-

дів, статус яких є несприятливим (для їхнього збереження та регулювання необхід-

ні міжнародні Угоди), а також ті види, збереження яких було б покращено на підс-
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таві міжнародних Угод. Один і той самий вид може бути включений до обох додат-

ків. 

Конвенція СІТЕС про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що 

знаходяться під загрозою зникнення. Заснована у Вашингтоні у 1973 році, Украї-

ною підписана у 1999 році. Має три Додатки:  

Додаток 1 включає види, що знахояться під загрозою зникнення, торгівля 

якими впливає або може суттєво несприятливо вплинути на них. Торгівля цими ви-

дами має найбільш суворо регулюватися, аби не поставити під загрозу їхнє існу-

вання, і дозволяється за виключних обставин. 

Додаток 2: включає а) види, що на даний час не обов’язково  знаходяться під 

загрозою зникнення, але можуть опинитися в такому стані, якщо торгівля ними не 

буде суворо регулюватися з метою запобігання такому використанню, що поста-

вить ці види на межу існування; б) інші види, що мають підлягати регулюванню 

для того, щоб над торгівлею  був встановлений ефективний контроль. 

Додаток 3: включає всі види, які за визначенням будь-якої Сторони підляга-

ють регулюванню в межах її юрисдикції з метою запобігання або обмеження екс-

плуатації та у відношенні яких необхідне співробітництво з іншими країнами. Ко-

жна країна - учасниця може вносити перелік видів, що є забороненими для ввезен-

ня чи вивезення з її боку. 

Рамсарська конвенція про охорону водно-болотних угідь, що мають міжна-

родне значення  у якості місцепомешкань водоплавних птахів. Відкрита для підпи-

сання у 1971 р. Україною підписана у 1996 р. Є міжнародною угодою, що визначає 

рамки національних заходів  та міжнародного співробітництва  для збереження та 

збалансованого використання усіх водно-болотних угідь та їх ресурсів. Кожна кра-

їна-учасниця Конвенції визначає передік водно-болотних угідь на своїй території, 

що включаються до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення.   

Заготовка до Берну: аборигенної фауни України та виключно представників 

аборигенної біоти і присвячені збереженню саме природних угруповань. Основна 

увага до збереження природних популяцій та середовищ їх існування, а не видів як 

типологічних одиниць опису різноманіття, – головна особливість Бернської 

Конвенції. Інші червоні списки більш обмежені, і в основному включають види з 

групи "критично загрозливих" і "загрозливих", а не "вразливих" і тим паче "близь-
ких до загрозливого стану" чи "залежних від охорони". 

5.3 Всеєвропейська Стратегія збереження Біологічного та Ландшафтного різ-

номаніття 

Формування пан-європейської стратегії збереження біоти та природних се-

редовищ існування. Структура Стратегії, завдання та терміни її втілення, досвід за-

рубіжних країн у впровадженні основних положень Стратегії.  Зобов’язання Украї-

ни щодо втілення Стратегії: концепція екомережі та розбудова національної еколо-

гічної мережі України; значення наявної мережі природно-заповідних територій, 

багаторівневість та поліфункціональність територіальних одиниць. Конвенція Ріо-

де-Жанейро як виток національних концепцій. Концепція збереження біологічного 

різноманіття України як пріоритетний напрямок державної екологічної політики 
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Тема 6. Міжнародні організації та програми з охорони фауни 

Діяльність ООН в галузі збереження фауни – комітети та програми ООН 

(ЮНЕСКО, програма ЮНЕП). Діяльність Міжнародної Спілки Охорони Природи 

(Червона книга МСОП, програми із збереження фауни). BirdLife International – Все-

світня організація охорони птахів: структура та діяльність. Всесвітні та національні 

програми BirdLife International. Flora&Fauna International  — діяльність з охорони 

фауни. Програми та видання Flora&Fauna International.  

Всесвітній фонд охорони дикої природи (WWF). Проекти фонду із збере-

ження фауни. Історія створення та діяльність Глобального екологічного фонду 

(GEF). 

 

ЮНЕСКО— організація об’єднаних націй з питань освіти, науки та культу-

ри. UNESKO— United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. – 

міжурядова організація, заснована у 1946 р. як спеціалізована установа ООН. 

Штаб-квартира знаходиться у Парижі. Програми: Людина та біосфера (МАВ)— як 

подовження Міжнародної біологічної програми, Міжнародна гідрологічна програ-

ма та Міжнародна програма геологічної кореляції.   

ЮНЕП – програма ООН з оточуючого середовища. UNEP – United Nation 

Environment Program. – міжурядова програма, розпочата у 1973 р. за ініціативою 

Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища та за рішенням Ге-

неральної Асамблеї ООН. Штаб-квартира у м. Найробі (Кенія). Програма робіт 

присвячена вирішенню проблем, пов’язаних із глобальною екологічною кризою 

(розвиток пустель, зведення лісів, нестаток питної води, деградація ґрунтів тощо).  
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Контрольні питання 

 

1. Закон України про тваринний світ та основні його положення. 

2. Закон України про природно-заповідний фонд та охорона фауни.  

3. Положення про Червону книгу України; структура Червоної книги. Європейські 

Червоні списки. 

4. Закон України про полювання та мисливське господарство. 

5. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної еко-

логічної мережі України на 2000 — 2015 роки" 

6. Земельний, Водний, Лісовий Кодекси та охорона фауни. 
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7. Правові засади діяльності громадських інспекторів з охорони природи. Адмініс-

тративний та Карний Кодекси. 

8. Концепція охорони і збереження біологічного різноманіття України.  

9. Загальна характеристика міжнародних природоохоронних Конвенцій.  

10. Конвенція СІТЕС про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни. 

11. Рамсарська та Боннська конвенції щодо мігруючих видів.  

12. Бернська конвенція, її загальна характеристика та основні положення.  

13. Структура та зміст додатків до Бернської конвенції.  

14. Структура та завдання Всеєвропейської Стратегії збереження Біологічного та 

Ландшафтного різноманіття. 

15. Міжнародні програми з охорони фауни. Діяльність Міжнародних організацій. 



 47 

Загальна література з курсу  

Биология охраны природы.— М.: Мир, 1983.— 427 с. 

Жизнеспособность популяций: природоохранные аспекты.— М.:Мир,1989.—224 с. 

Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь /За ред. 

Т.В. Гардашук. – К., 1997.  

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі (Берн, 1979 рік). Додаток II: Види тварин, що підлягають особливій 

охороні. – К., 1998. – 76 с. 

Концепція збереження біологічного різноманіття України. Додаток II: Види тварин, 

що підлягають особливій охороні. – К.: Мінекобезпеки України, 1998. – 16 с. 

Новиков Г.А. Основы общей экологии и охраны природы: Учебное пособие.— Л.: 

ЛГУ, 1979.— 352 с. 

Охрана природы.— М.: Просвещение, 1981.— 270 с. 

Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник.— М.: Мысль, 1990.— 

638 с. 

Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной 

живой природы.— М.: Наука, 1982.— 144 с. 

Розбудова екомережі України /За ред. Ю. Р. Шеляг—Сосонка. – К., 1999.   

Екологічне законодавство України. У 2-х тт.— К., 2000. 

Яблоков А.В., Остроумов С.А. Охрана живой природы. Проблемы и перспективы.— 

М.: Лесная пром-сть, 1983.— 269 с. 

IUCN Red List Categories prepared by IUCN Species Survival Commission. – Gland: 

The World Conservation Union, 1994. – 21 p. 

 
 

 

 

 

 



 48 

Теми самостійної роботи 

1. Біологічне різноманіття та його роль у підтримці загального екологічно-

го балансу. 

2. Мінімальний розмір життєвоздатної популяції. Методи обчислення. 

3. Охорона фауни у природоохоронному законодавстві України.  

4. Охорона фауни у  Міжнародних програмах. 

5. Міжнародні Конвенції та охорона рідкісних видів тварин. 

6. Організації, міжнародне співробітництво у галузі охорони фауни. 

7. Особливості організації охорони окремих систематичних груп.  

8. Урбанізація та її наслідки для тваринного світу. 

9. Роль акліматизації, реакліматизації, інтродукції та  раптового завезення 

тварин в охороні фауни.  

10.  Забруднення середовища та його наслідки на різних рівнях організації 

живої матерії. 

11. Громадські організації та охорона фауни. 

12.  Шляхи збереження фауни природних біогеоценозів 

13. Причини скорочення чисельності та зникнення окремих видів тварин.  

14. Перетримка та розведення рідкісних видів фауни за допомогою людини. 

15. Природно-заповідний фонд та охорона фауни. 

16. Заповідник з точки зору теорії острівної біогеографії. Оптимальний роз-

мір заповідної території. 

17. Біотехнічні роботи як один із шляхів збереження рідкісних видів. 

18. Екологічна експертиза проектів перетворення природи та охорона фауни. 

19. Екологічна освіта як один із шляхів охорони фауни. 

20. Експлуатація ресурсів фауни з точки зору раціонального природокорис-

тування.  
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Екологічна інформація та державні екологічні установи в Інтернеті 

 

Офіційні статистичні дані по охороні природи у всіх країнах  

http://www2.auckland.ac.nz/Ibr//stats/offstats/OFFSTATS main.html 

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 

http://www.menr.gov.ua 

 

Законодавство України на сайті Верховної Ради України 

http://www.rada.gov.ua 

 

Сайт, присвячений біорізноманіттю в Україні 

http://biodiv-ukr.iatp.org.ua 

 

Сайт «Червона книга України» 

http://redbook.iatp.org.ua 

 

Сайт Червоної книги Міжнародного Союзу Охорони Природи 

http://www.redlist.org 

 

Сайт Європейської Ради з інформацією про Бернську Конвенцію 

http://www.coe.int 

 

Сайт Боннської конвенції 

http://www.cms.int 

 

Сайт EUROBATS 

http://www.eurobats.org 

 

Сайт AEWA 

http://www.unep-aewa.org 

 

Сайт Вашингтонської Конвенції 

http://www.cites.org 

 

Сайт Конвенції про біологічне різноманіття 

http://www.biodiv.org 

 

Секретаріат Рамсарської Конвенції  

www.ramsar.org/w.n.ukraine_danube_ram53.htm. 

 

Електронна екологічна бібліотека  

http://www.ecoleague.net 

 

Степной бюллетень 

http://ecoclub.nsu.ru|books/Stepbull.htm 

http://www2.auckland.ac.nz/Ibr/stats/offstats/OFFSTATS
http://www.menr.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://biodiv-ukr.iatp.org.ua/
http://redbook.iatp.org.ua/
http://www.redlist.org/
http://www.coe.int/
http://www.cms.int/
http://www.eurobats.org/
http://www.unep-aewa.org/
http://www.cites.org/
http://www.biodiv.org/
http://www.ramsar.org/w.n.ukraine_danube_ram53.htm
http://www.ecoleague.net/
http://ecoclub.nsu.ru|books/Stepbull.htm
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Журнал «Заповідна справа в Україні» 

http://zsu2.tripod.com/ 

 

Бібліотека Демонстрaційного проекту з екологічної оцінки  

www.rec-kyiv.org.ua/eia/libr1.html 

 

Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів 

www.erriu.ukrtel.net/ecology-other.htm 

 

Міжнародна комісія захисту Дунаю 

www.icpdr.org 

 

Екологічнна програма для басейну р.Дунай  

www.rec.org./danubepcu 

 

Дунайський біосферний заповідник 

http://www.greenpearls.iatp.org.ua/dunaisky.html 

 

Reuters Planet Ark  

www.planetark.org 

 

Постійна комісія із захисту Чорного моря від забруднення 

www.blacksea-commission.org 

 

Lycos Environmental News 

www.ens.lycos.org 

 

BBC News Service 

www.bbc.co.uk/hi/russian/news 

 

Lenta.ru 

www.lenta.ru 

 

Благодійний інформаційно-видавничий центр ―Зелене досьє‖ (м.Київ, Україна) 

http://www.dossier.kiev.ua 

 

Харківська міська громадська організація ―ЕкоПраво-Харків‖ 

http://www.iatp.kharkov.ua/ecopravo 

 

Громадська організація ―Екоправо-Львів‖ 

www.ecopravo.lviv.ua  

 

WorldWildlife Foundation  

www.wwf.org (www.panda.org) 

 

http://zsu2.tripod.com/
http://www.rec-kyiv.org.ua/eia/libr1.html
http://www.erriu.ukrtel.net/ecology-other.htm
http://www.icpdr.org/
http://www.rec.org./danubepcu
http://www.greenpearls.iatp.org.ua/dunaisky.html
http://www.planetark.org/
http://www.blacksea-commission.org/
http://www.ens.lycos.org/
http://www.bbc.co.uk/hi/russian/news
http://www.lenta.ru/
http://www.dossier.kiev.ua/
http://www.iatp.kharkov.ua/ecopravo
http://www.ecopravo.lviv.ua/
http://www.wwf.org/
http://www.panda.org/
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UNEP (United Nation Environment Programme)  

www.unep.org 

 

World Health Organization 

www.who.org 

 

Friends of the Earth 

www.foe.org 

 

Развитие генной инженерии, генетически модифицированные организмы и био-

безопасность 

www.biosafety.kiev.ua 

 

Издательство «Алекс» - в разделе «Экологам» публикуется информация об из-

даниях по экологии, лесному хозяйству, окружающей среде. Многие книги на-

ходятся в свободном доступе. 

www.alexpublishers.ru 

 

Программа ООН по экологии (United Nations Environmental Program)  

http://www.un.org/partners/civil-society/m-envir.htm 

 

Программа ЮНЕП в Женеве (UNEP Programmes in Geneva) 

http://www.unep.ch 

 

Стража Земли (EarthWatch) 

http://earthwatch.unep.net/ 

 

План действий системы организаций ООН на разных уровнях 

http://www.un.org/esa/agenda21/nadinfo/index.html 

 

Журнал Всемирного банка ―Материалы по охране природы‖ 

http://www.worldbank.org/envmat 

 

Комиссия ООН по устойчивому развитию (United Nations Comission on Sustaina-

ble Development)  

http://www.un.org/esa/sustdev/ 

http://www.un.org/esa/sustdev/csd.htm 

 

Международная организация устойчивого развития (International Institute for sus-

tainable Development (IISD) 

http://www.iisd.org/default.asp 

 

 

 

 

http://www.unep.org/
http://www.who.org/
http://www.foe.org/
http://www.biosafety.kiev.ua/
http://www.alexpublishers.ru/
http://www.un.org/partners/cavil-society/m-envir.htm
http://www.unep.ch/
http://earthwatch.unep.net/
http://www.un.org/esa/agenda21/nadinfo/index.html
http://www.worldbank.org/envmat
http://www.un.org/esa/sustdev/
http://www.un.org/esa/sustdev/csd.htm
http://www.iisd.org/default.asp
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Перелік основних законодавчих актів у сфері охорони тваринного світу 

  
 

1. Закон України «Про Червону книгу України» (№3055-III) 
2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середо-

вища» (№1264-XII) 
3. Кодекс земельний, від 1990.12.18, №561-ХІІ "Земельний кодекс 

України" 
4. Закон України, від 1992.06.16, №2456-ХІІ "Про природно-заповідний 

фонд України" 
5. Закон України, від 1993.03.03, № 3041-ХІІ "Про тваринний світ" 
6. Кодекс лісовий, від 1994.01.21, № 3852-ХІІ "Лісовий кодекс України" 
7. Закон України, від 1995.02.09, № 45/95-ВР "Про екологічну експер-

тизу" 
8. Кодекс водний, від 1995.06.06, № 213/95-ВР "Водний кодекс Украї-

ни" 
9. Закон України, від 2000.02.10, № 1436-111 "Про мораторій на про-

ведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових 
лісах Карпатського регіону" 

10. Закон України, від 2000.09.21, № 1989-111 "Про Загальнодержавну 
програму формування національної екологічної мережі України 
на 2000 — 2015 роки" 

11. Рішення Харківської обласної Ради від 25.09.2001 р.”Про перелік 
видів тварин, які занесено до Червоного списку Харківської об-
ласті” 

 
 

Законодавчі акти щодо охорони тваринного світу, прийняті у 2005-2006 р: 

12. Розпорядження від 8 лютого 2006 р. N 70-р "Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 
2020 року".   

13. Закон від 21.02.2006 № 3447-IV 
"Про захист тварин від жорстокого поводження".  

14. Наказ від 06.07.2005 № 245 
"Про затвердження Положень про Проекти організації територій уста-
нов природно-заповідного фонду України". 

15.  Наказ від 16.02.2005 № 67 "Про затвердження Інструкції про зміст та 
складання документації державного кадастру територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду України". 

16. Наказ від 12.01.2005 № 8 
"Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудито-
рів".  
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Навчально-методичне видання 
 
 
 
 

Атемасова Т. А. Навчально-методичний посібник за курсом ―Теоретич-

ні основи охорони фауни‖. –Х.: Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, 2007. –  52 с. 
 

 
 
 
 
 


