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ЩОДО ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ 
ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ  
 

Розглянуто проблеми виконання базових параметрів Загальнодержавної програми формування 
національної екомережі України на період 2000-2015 років впродовж двох етапів:2000-2005 та 2006-2015 
років. Проаналізовано забезпеченість базовими категоріями територій та об’єктів ПЗФ адміністративні 
області України і констатовано відсутність природних заповідників, національних природних і регіональних 
ландшафтних парків у ряді областей з високими потенційними ресурсами заповідання. На матеріалах 
Тернопільської області проаналізовано ступінь заповідності території адміністративних районів та 
запропоновано розширення мережі регіональних ландшафтних парків, ландшафтних, лісових, і гідрологічних 
заказників, пам’яток природи.  
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Актуальність дослідження. Аналіз вико-
нання загальнодержавних програм євроінте-
граційної спрямованості дає можливість спів-
ставити темпи їх реалізації, роль центральних і 
регіональних природоохоронних органів у реа-
лізації поставлених завдань. 2015 є завершаль-
ним роком у виконанні загальнодержавної 
програми формування національної екомережі, 
надважливої для збереження біотичного і 
ландшафтного різноманіття України.  

Аналіз останніх публікацій. Нами про-
довжено серію публікацій щодо тенденцій і на-
прямків розвитку заповідної справи в Україні 
та адміністративних областях Поділля в період 
розробки проектів регіональних екомереж та 
природоохоронних систем [4,8,10,11,12].  

Виклад основного матеріалу. Розвиток 
заповідної справи в Україні у період 2000 – 
2015 років був підпорядкований закону Укра-

їни "Про загальнодержавну програму форму-
вання національної екомережі на період 2000-
2015 років", згідно з базовими показниками 
якого планувалось довести заповідність тери-
торії станом на 01.01.2006 р. до 7,0%, та на 
другому етапі на 01.01. 2016 року – до 10,4% 
(табл.1). Однак станом на 01.01.2006 року по-
казник заповідності території України стано-
вив всього 4,75%, проти запланованого, від-
ставання складало 2,25%; станом на 01.01 2015 
року заповідність території складала всього 
6,1%. За цим показником не досягнуто запла-
нованого рівня 2006 року, а недовиконання 
запланованого склало вже 4,3%. Чому такі ви-
сокі завдання і такі низькі показники їх вико-
нання? А загалом можна стверджувати, що 
завдання з виконання європейських стандартів 
у сфері заповідної справи не виконано. 

Таблиця 1 
Охоронні території та об'єкти природно-заповідного фонду України 

Площа земельних угідь 
тис. гектарiв у відсотках до загальної 

площі країни 

Категорія територій та 
об'єктів природно-
заповiдного фонду 

на 1 верес-
ня 2000 р. 

на кінець 
2005 р. 

на кінець 
2015 р. 

на 1 верес-
ня 2000 р. 

на 
кінець 
2005 р. 

на 
кінець
2015 р. 

Нацiональнi природнi парки 600 1455 2329 1,0 2,4 3,9 
Природнi заповiдники 160 350 422 0,3 0,6 0,7 
Бiосфернi заповiдники 212 250 301 0,3 0,4 0,5 
Iншi категорiї ПЗФ 1427 2200 3223 2,4 3,6 5,3 
Усього: 2399 4255 6275 4 7 10,4 

 

Завдання загальнодержавної програми з 
розбудови екомережі успішно включені до ін-
шої державної перспективної програми – Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку Укра-

їни [2], згідно якої до 2017 року частка запо-
відності має зрости до 11%, а до 2021 року – 
до 15% площі держави. Такі вимоги визначені 
як цією Програмою у зв’язку із процесами 
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євроінтеграції України, оскільки саме 15% за-
повідності є пріоритетним європейським по-
казником [3], також – й українськими екополі-
тичними документами – Стратегією державної 
екологічної політики України на період до 
2020 року, документами в сфері заповідної 
справи. Про реальність майже подвоїти до 
2017 року заповідність території України мож-
на було б надіятися, якби практика виконання 
державних програм у сфері охорони природи 
не стверджувала зворотне. За нинішньої склад-
ної політичної і соціально-економічної ситуа-
ції в країні природоохоронні програми фінан-
суватимуться за залишковим принципом.  

Стан реалізації загальнодержавної програ-
ми формування національної екомережі проа-
налізуємо на основі звітів про її виконання. Як 
випливає зі звіту про виконання цієї програми 
за 2013 рік "станом на 01.01.2014 затверджено 
13 обласних програм формування екомережі (в 
Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Дні-
пропетровській, Закарпатській, Кіровоградсь-
кій, Львівській, Луганській, Миколаївській, 
Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хар-
ківській, Чернігівській областях); у 8-и облас-
тях окремі підпрограми, розділи щодо форму-
вання екомережі включені до регіональних 
програм з охорони навколишнього природного 
середовища (Волинській, Запорізькій, Івано-
Франківській, Сумській, Хмельницькій, Черні-
вецькій областях, мм. Київ та Севастополь); у 
6-и областях розроблено проекти регіональних 
програм формування екомережі (у Донецькій, 
Житомирській, Київській, Полтавській, Хер-
сонській, Черкаській областях)". Таким чином, 
до заключного року виконання загальнодер-
жавної програми формування екомережі ще не 
затверджені проекти регіональних програм і 
схеми формування екомережі у 6 терито-
ріальних суб’єктів.  

У 20012-2014 роках фактично призупинено 
створення в областях масштабних заповідних 
об’єктів за рахунок деструктивної позиції лісо-
вого відомства, яке категорично не бажало 
включати лісові угіддя до складу пропонова-
них заповідних територій. 

Фактично не розпочато відведення земель-
них угідь під базові елементи національної і 
регіональних екомереж.  

Далі розглянемо стан з базовими катего-
ріями заповідання у регіонах Україні. Ними 
виступають заказники, під якими зайнято 
34,49% заповідних площ, далі йдуть НПП – 
30,99%, РЛП – 19,34%, біосферні заповідники 
– 6,43%, природні заповідники – 5,14%, запо-

відні урочища – 2.44%. На решту п’ять катего-
рій ПЗФ припадає 1,17% заповідних площ.  

Заповідників станом на 01.01.2914 року не 
створено у п’яти областях України (Хмель-
ницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Чернігівсь-
кій і Харківській), хоча потенційні можливості 
для цього є в кожній з перерахованих облас-
тей.  

Створення близько 30 НПП у 2009-2010 
роках супроводжувалось низкою проблем: що-
до відсутності коштів для облаштування пов-
ноцінного функціонування цих установ, від-
сутності належних приміщень для розташуван-
ня дирекцій парків, неврегульованістю відно-
син з передачею національним паркам лісових 
та інших угідь, браку коштів на створення про-
ектів організації території тощо. Однак такі за-
повідні території не створено у Житомирській, 
Кіровоградській і Дніпропетровській областях. 

Формування мережі РЛП з 90-х років ми-
нулого століття підпорядковано організації 
місць відпочинку і оздоровлення населення 
малих і середніх міст та збереження примісь-
ких лісових та лісопаркових зон. В кожній з 
областей має бути розгалужена мережа десят-
ків РЛП, орієнтованих на рекреантів малих і 
середніх міст. Натомість в Україні функціонує 
близько 80 РЛП, попри реальну можливість їх 
збільшення до 200 одиниць. А у таких облас-
тях як Волинська, Житомирська, Черкаська і 
Херсонська вони поки відсутні.  

Заказники – це найпоширеніші категорії 
заповідання в Україні. Вони мають бути пред-
ставлені в кожному природному чи фізико-гео-
графічному районі задля збереження ландшаф-
тного різноманіття. В окремих адміністратив-
них областях заказників загальнодержавного 
значення вкрай недостатньо для репрезентації 
ландшафтного різноманіття територій: Мико-
лаївська область – 1, Харківська – 3, Черкаська 
– 5, Донецька – 7, Херсонська – 7, Одеська -8.  

Наведені приклади свідчать про не вико-
ристані потенційні можливості створення базо-
вих категорій заповідання у 15-и адміністра-
тивних областях України. 

Аналіз заповідності адміністративних оди-
ниць України демонструє низьку частку запо-
відних територій у областях лісової (Рівненсь-
кій, Житомирській, Київській, Чернігівській, 
Львівській, Тернопільській, Сумській) і лісос-
тепової (Вінницькій, Черкаській, Полтавській) 
природних зон зі значним потенціалом лісових 
ресурсів (рис. 1). Так, за умови лісистості Він-
ницької області у 14% і високій частці у лісо-
вому фонді лісів рекреаційного і природо-
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охоронного призначення, до складу територій 
та об’єктів ПЗФ їх включено менше 2%. Ліси-
стість Київської області складає 20,4%, а запо-
відність – 3,99% [8]. Ці факти є свідченням то-
го, що гальмуються процеси включення лісів з 
високим природоохоронним і рекреаційним 
потенціалом до складу заповідних територій. 

Проблеми регіонального рівня розглянемо 
на матеріалах стану заповідної справи Терно-
пільської області з відносно високим показни-
ком заповідності території у 8,87%. Детальний 

аналіз пропонованих для заповідання на найб-
лижчі 5 років територій показав, що можли-
вості для її збільшення є доволі реальними і 
об’єктивними. У матеріалах таблиці 1 зведені 
показники наявних і перспективних заповід-
них площ адміністративних районів. Найвищі 
темпи заповідання запропоновано для Бере-
жанського, Підгаєцького і Збаразького адмініс-
тративних районів з показниками зростання 
заповідності відповідно у 4,21; 3,69 і 2,96. 

 

 
Рис. 1. Ступінь заповідності адміністративних одиниць України (2015 р.) 

 

Другу групу адміністративних районів з іс-
тотним зростанням заповідності території у 1,5 
– 1,99 рази увійшли Чортківський, Теребов-
лянський, Кременецький, Лановецький, Збо-
рівський, Шумський,. Водночас найнижчі тем-
пи розбудови заповідної мережі 1,48-1,01 при-
таманні Борщівському, Бучацькому, Гуся-
тинському, Заліщицькому, Монастириському 
адмінрайонам з високою часткою заповідності 
території вже сьогодні і адміністративним рай-
онам з низькою заповідністю Тернопільсько-
му, Козівському, Підволочиському (табл.2). 
Однак подання до створення заповідних об’єк-
тів часто блокується органами влади місцевих 
громад. 

Стратегія перспективного розвитку регіо-
нальної заповідної мережі базується на засадах 
подальшої розбудови базових елементів регіо-

нальної екомережі – ключових територій в усіх 
ландшафтних районах області та збільшення 
частки заповідних територій в межах сполу-
чних територій. 

Не в усіх ландшафтних районах Тернопіль-
щини сформовані ключові заповідні території, 
які би повноцінно репрезентували їх ланд-
шафтне різноманіття. Це стосується ландша-
фтів Малого Полісся, двох ландшафтних окру-
гів Товтрового кряжу, Бережанського горбо-
гірного району, Лановецького природного рай-
ону. В межах цих ландшафтних районів пере-
важають невеликі за площами заповідні об’єк-
ти, які не відповідають просторовим критеріям 
перспективних ключових територій. Для вихо-
ду з положення розробниками схеми регіо-
нальної екомережі запропоновано створення в 
їх межах регіональних ландшафтних парків: 
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Малополіського, "Бережанське Опілля", 
Верхньогоринського і Збаразькі Товтри. 

Заповідність сполучних територій області і 
Поділля загалом була оцінена ще у 2009 році 
[10]. Для прикладу, в межах Серетського еко-
коридору нараховувалось 58 заповідних об’єк-
тів площею 5154 га; в межах Товтрового еко-
коридору відповідно – 33 об’єкти на площі 
17214 га; в межах Збруцького екокоридору 
знаходилось 36 заповідних територій на площі 
16257 га. Розглянута перспектива створення 
ряду ландшафтних та гідрологічних заказників 
для збереження екосередовищ рослинного і 
тваринного світу. Запропоновано систему за-
ходів щодо оптимізації об’єктів заповідної ме-
режі, серед яких: 
- доцільність створення лісового заказника у 

найбільш заліснених територіях Східного 
Опілля в межах Бережанського, Підгаєць-
кого, Монастириського адмінрайонів задля 
повноцінного збереження і відновлення 

унікальних дубово-букових лісів; 
- формування мережі перспективних РЛП, 

яку запропоновано до створення ще у 2005 
році науковцями НДЛ "Моделювання еко-
лого-географічних систем", а у 2012 році 
проведено оцінювання рекреаційного по-
тенціалу, обґрунтування функціональних 
зон, таких перспективних РЛП: Малопо-
ліського, Залізцівсько-Вертелківського, 
Верхньогоринського, Збаразького, Бере-
жанське Опілля, Княжий ліс, Середнь-
осеретського, Подільське Надзбруччя [4]. 
Створення мережі регіональних ландшафт-
них парків задля ефективного використан-
ня ландшафтних рекреаційних ресурсів 
водночас істотно розширить заповідні пло-
щі у Кременецькому, Зборівському, Лано-
вецькому, Збаразькому, Теребовлянському, 
Бережанському, Чортківському і Бор-
щівському районах; 

Таблиця 2 
Індикативні показники  

щодо збільшення площі природно-заповідного фонду(за матеріалами Департаменту екології.) 
Адміністративно-територіальна 

одиниці 
Площа природно-

заповідного 
фонду,  тис .га 

Співвідношення площі ПЗФ до площі 
адміністративних одиниць області, % 

на 1 січня  на 1 січня  

№  
з/п 

Назва Площа, га 2013 
року 

2016 
року 

2013 року 2016 року Тенден
ція 

1. Бережанський  66113 3,6 10,9 5,5 16,3 +4.21 
2. Бучацький 100587 19,6 20,9 19,5 20,8 +1.06 
3. Борщівський 80212 9,4 13,9 11,7 17,3 +1.48 
4. Гусятинський  101616 14,4 14,6 14,2 14,4 +1.01 
5. Заліщицький 68391 18,3 19,8 26,8 29,0 +1.08 
6. Збаразький 86306 4,5 13,3 5,2 15,4 +2.96 
7. Зборівський 97741 4,6 7,8 4,7 7,9 +1.68 
8. Козівський 69430 1,5 1,8 2,1 2,5 +1.19 
9. Кременецький  91754 9,1 15,6 9,9 17,0 +1.72 
10. Лановецький 64234 2,8 4,9 4,5 7,6 +1.69 
11. Монастириський  58815 8,3 10,1 14,8 17,2 +1.16 
12. Підволочиський  83726 3,4 3,6 4,1 4,5 +1.09 
13. Підгаєцький  49638 1,3 4,8 2,6 9,6 +3.69 
14. Теребовлянський 113003 3,8 7,3 3,4 6,5 +1.91 
15. Тернопільський  74911 0,9 1,1 1,2 1,5 +1.25 
16. Чортківський  90344 5,3 10,1 5,8 11,2 +1.93 
17. Шумський 83800 11,1 18,5 13,2 22,1 +1.67 
18. м. Тернопіль 5852 0,7 0,7 12,4 12,4 1.00 

Усього 1382473 122,6 179,7 8,87 13,0 +1.46 
 

- створення низки ландшафтних заказ-
ників в межах річкових долин Золотої Липи, 
Коропця, Бариша, Стрипи, Джурина, Тупи, Се-
рету, Гнізни, Нічлави, Збруча задля збережен-
ня природних середовищ річководолинних 
екокоридорів; 

- формування мережі гідрологічних за-

казників на витоках і у верхів’ях річок Ікви, 
Горині, Жереха; Гнізни, Стрипи задля збере-
ження рідкісних водно-болотних угідь; 

- створення розгалуженої мережі пам’я-
ток природи: гідрологічних – у місцях виходів 
джерельних вод, низинних і верхових боліт, 
озерець; геологічних – в районах природних 
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відслонень, відпрацьованих кар’єрів, ботаніч-
них – в місцях збереження фрагментів водно-
болотної, лучної, степової і наскельно-степової 
рослинності, вікових і екзотичних дерев тощо.  

Коротко про деякі із заповідних проектів. 
На межі Збаразького і Підволочиського райо-
нів в межах Товтрового кряжу між населеними 
пунктами Романове село і Богданівка є перс-
пектива створення ландшафтного заказника у 

складі вододільного лісового масиву, до якого 
примикає унікальна ділянка лучно-степової 
рослинності. Проведені польові дослідження в 
межах лучно-степової ділянки показали наяв-
ність багатьох рідкісних видів рослин як: сон 
великий, зіновать Блоцького, горицвіт весня-
ний, анемона лісова, ломиніс звичайний тощо 
(рис. 2.). 

 

  

 
Рис.2. Фіторізноманіття перспективної для заповідання ділянки Товтрового пасма 

 

В межах річкової долини Русилівського 
потоку створено гідрологічну пам’ятку приро-
ди задля збереження унікального каскаду во-
доспадів. Однак на схилах цього потоку ма-
сово зростають рідкісні види рослин, зокрема: 

скополія карніолійська, підсніжник білосніж-
ний, фіалка лісова; з тварин – слимак фіолето-
вий (рис.3). Тому доречно було б створити 
комплексну пам’ятку природи. 

 

 
Рис.3. Фрагменти біорізноманіття долини Русилівського потоку 

 

З метою збереження ландшафту річкової 
долини між сс. Кошилівці і Нирків доцільно 
створити ландшафтний заказник місцевого 
значення, що сприятиме охороні цінних лісо-
вих масивів, які виконують важливі водо-
охоронні, протиерозійні та рекреаційні функції 

і є середовищем існування рідкісної флори і 
фауни. Для нижнього відтинку річкової доли-
ни характерні значні природні рекреаційні ре-
сурси, збереженню і відновленню яких слу-
гуватиме пропонований заповідний об’єкт. Він 
межуватиме з національним природним пар-
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ком в межах річкової долини і стане дієвим за-
собом зменшення антропогенного впливу на її 
нижній відтинок. 

Такого роду пропозиції щодо створення 
мережі різнорангових заповідних територій та 
об’єктів розроблені для річкових долин Гнізни, 
Джурина [12], Товтрового пасма. 

Висновки. Попри складну ситуацію з реа-
лізацією загальнодержавної програми форму-
вання національної екомережі України станом 
на середину 2015 року працівниками Мінеко-
логії і обласних департаментів здійснюються 

координаційні заходи з активізації природо-
охоронної діяльності. В період 15-17 квітня 
2015 р. у НПП "Дністровський каньйон" 
відбувся семінар працівників природоохорон-
них органів на тему "Розвиток мережі терито-
рій та об’єктів природно-заповідного фонду" з 
обговоренням стратегії і тактики розвитку за-
повідної справи. Важливо в цей період залу-
чення широких мас громадських активістів, 
студентства і учнівської молоді до роботи з 
розширення мережі заповідних об’єктів на 
локальному рівні. 
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Резюме: 
Царик Л.П., Витенко И.М. К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСЕТИ УКРАИНЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ. 
Рассмотрены проблемы выполнения базовых параметров общегосударственной программы формирования 

экосети Украины на период 2000-2015 годов в течении двух этапов: 2000-2005 та 2006-2015 г.г.. Проана-
лизировано обеспечение базовыми категориями территорий та объектов ПЗФ административных областей 
Украины и констатировано отсутствие природных заповедников, национальных природных и региональных 
ландшафтных парков в ряде областей с высокими потенциальными заповедными ресурсами. На материалах 
Тернопольской области проанализирована степень заповедности территории административных районов и 
предложено расширение сети заповедных территорий в пределах речных долин, холмистых кряжей, которые 
выполняют функции экологических коридоров перспективной региональной экосети. В частности предложено 
создание: гидрологических заказников в местах сохранения водно-болотных угодий, региональных 
ландшафтных парков поблизости малых и средних городов на территориях с высокими показателями 
рекреационных ресурсов, ландшафтных, лесных, гидрологических заказников, памяток природы в пределах 
экокоридоров, ключевых и буферных территорий для достижения европейских показателей заповедности 
территории. 

Поданы предложения создания ключевых территорий для репрезентации биотического и ландшафтного 
разнообразия таких ландшафтных районов, как Малополесского, Восточно-Опольского, Лановецкого, двух 
природных округов Толтрового кряжа, двух ландшафтных заказников: в нижней части бассейна реки Джурин и 
в пределах Збаражских Толтр, а также реорганизации гидрологической памятки природы в комплексную в 
пределах Русиловского потока. 

Ключевые слова: национальные природоохранные программы, экосеть, заповедные категории, 
перспектива исполнения.  

 

Summary: 
Tsaryk L.P., Vitenko I.М. TO THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROGRAMS 

FORMATION ECOLOGICAL NETWORK IN UKRAINE NATIONAL AND REGIONAL LEVELS. 
The problems of implementation of the basic parameters of the formation of a national program of ecological 

network of Ukraine for the period 2000-2015 for two stages: 2000-2005 2006-2015 yy. Analyzed provision of basic 
categories of areas that NRF objects administrative regions of Ukraine and noted the absence of natural reserves, 
national natural and regional landscape parks in a number of areas with high potential of protected resources. On 
materials of the Ternopil region analyzed the degree of protected territories of administrative districts and suggested 
expanding the network of protected areas within the river valleys, hilly ridges, which act as ecological corridors 
promising regional ecological network. In particular, prompted the creation of: hydrological reserves in the field of 
conservation of wetlands, regional landscape parks nearby towns and cities in areas with high levels of recreational 
resources, landscape, forest, hydrological reserves, monuments of nature within ecocorridors, core and buffer zones in 
order to achieve European performance reserve. 

Submit a proposal for the creation of the key areas of representation of biotic and landscape diversity of landscape 
areas as Malopolesskogo, East Opole, Lanovetsky, two natural districts Toltrovogo Ridge, two landscape reserves: at 
the bottom of the basin and Dzhurin within Zbarazhsky Tovtry, as well as the reorganization of hydrological Memo to 
the complex nature within Rusilovskogo flow. 

Keywords: national environmental programs, Econet, reserved category, the prospect of execution. 
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СТРУКТУРА ТА ГЕОГРАФІЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

 

Подано визначення природоохоронного землекористування, проведений аналіз структури і географічних 
закономірностей його розташування в Карпатському регіоні України. Розвиток природоохоронного земле-
користування в регіоні зумовив створення 1601 об’єкта і теритоії природно-заповідного фонду, які займають 
659,4 тис. га. Найбільшу кількість займають пам’ятки природи та заповідні урочища, а найбільшу площу – 14 
НПП і 11 РЛП. Переважна більшість площ природоохоронного землекористування розташовано в Кар-
патській гірській смузі. 

Ключові слова: природоохоронне землекористування, Карпатський регіон України, географічні 
закономірності, структура земельного фонду, національні природні парки. 
 

Постановка проблеми у загальному виг-
ляді. Розташування унікальних природних 

ландшафтів та об’єктів, поширення рідкісних 
видів рослинних угрупувань створило переду-


