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ЩоДо сПіВВіДноШення БіосФерниЙ 
заПоВіДник та БіосФерниЙ резерВат

відповідно до концепції Загальнодержавної програми розвитку за-
повідної справи на період до 2020 року для збереження природних комп-
лексів, екосистем, окремих видів флори і фауни, унікальних та типових 
ландшафтів необхідно прискорити формування розгалуженої мережі те-
риторій та об’єктів природно-заповідного фонду. серед існуючих об’єктів 
природно-заповідного фонду біосферні заповідники посідають особливе 
місце так як вони є однією з основних (вищих) організаційно-правових 
форм природного заповідування, де поєднується збереження біологічного 
різноманіття та сталий соціально-економічний розвиток території. Біо-
сферні заповідники є еталонами природи і створюються з метою збере-
ження в природному стані найбільш типових чи/та унікальних природних 
комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, ви-
вчення навколишнього природного середовища та відслідковування змін, 
що відбуваються, під дією антропогенних факторів у довкіллі.

мережа біосферних заповідників створюються у рамках програми 
Юнеско «людина і біосфера» (Man and Biosphere, MAB) для сприяння 
та демонстрації збалансованих відносин між людиною і біосферою. свою 
міжнародну діяльність в рамках цієї мережі вітчизняні біосферні заповід-
ники узгоджують з національним комітетом україни з програми Юнеско 
та реалізують згідно з нормами чинного вітчизняного законодавства, від-
повідними міжнародними нормами, положенням про світову мережу біо-
сферних заповідників Юнеско (1995), положеннями севільської стратегії 
Юнеско (1995), мадридського плану дій (2008) для біосферних заповід-
ників Юнеско та Дрезденської декларації (2011) щодо біосферних запо-
відників та змін клімату. Завдяки своїй багатофункціональності (природо-
охоронна, наукова, екологічна, народногосподарська, рекреаційна, освітня) 
біосферні заповідники набули широкої популярності у світі та в україні.

відповідно до Загальнодержавної програми формування національ-
ної екологічної мережі на 2000-2015 роки в україні заплановано ство-
рити такі біосферні заповідники як «Західне полісся», кримський, роз-
точанський, поліський, український степовий та «Донецький кряж», а 
також спільну українсько-російську природоохоронну територію на базі 
Деснянсько-старогутського національного природного парку зі сторони 
україни. незважаючи на те, що вже наближається рік закінчення терміну 
дії програми, але поставлена мета в повній мірі не досягнута, бо достатня 
кількість біосферних заповідників в нашій державі ще не створена.

Дослідження особливостей створення і функціонування біосферних 
об’єктів в нашій державі дозволяє дійти висновку, що в україні створю-
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ється два типи біосферних заповідників – ті, які створюються відповід-
но до вимог розділу VII Закону «про природно-заповідний фонд украї-
ни» (асканія-нова, Чорноморський, карпатський і Дунайський), і ті, що 
створюються за правилами Юнеско без складних процедур погодження 
(ужанський національний природний парк разом з надсянським регіо-
нальним парком, Шацький національний природний парк). всі вони вклю-
чені до світової мережі біосферних заповідників і відповідають міжнарод-
ним стандартам. але біосферні резервати мають свої особливості.

Біосферними резерватами є сухопутні, прибережні/морські терито-
рії або їхнє поєднання, які є визнаними на міжнародному рівні в рамках 
програми Юнеско «людина і біосфера». кожний біосферний резерват 
повинен виконувати три функції, які доповнюють одна одну: функція збе-
реження генетичних ресурсів, видів, екосистем та ландшафтів; функція 
розвитку, що сприятиме сталому соціально-економічному розвитку; та 
функція матеріально-технічного забезпечення для підтримання демон-
страційних проектів, екологічної освіти та тренінгів, а також досліджень 
та моніторингу в контексті реалізації місцевих, національних та глобаль-
них проблем збереження природного середовища та сталого розвитку. 
відповідно до вимог Юнеско біосферний резерват не відносяться до 
природоохоронних територій, тому що він не значиться серед категорій 
міжнародного союзу охорони природи, а є територією яка створена для 
збереження біологічного різноманіття та забезпечення сталого розвитку і 
яка має включати природоохоронну територію як складову.

на відміну від природних заповідників і відповідно до ст. 18 Закону 
«про природно-заповідний фонд україни», виходячи із специфіки завдань 
та діяльності біосферних заповідників, законодавець закріплює систему 
функціонального зонування їх територій, центральний елемент якої ста-
новить заповідна зона, режим якої визначається відповідно до вимог, вста-
новлених для природних заповідників. у зв’язку з цим постає питання: 
чи можуть до складу заповідника входити заповідна, буферна і зона ан-
тропогенних ландшафтів? термін «заповідник» не відповідає суті та при-
значенню біосферних заповідників, оскільки ним визначається категорія з 
повністю заповідним режимом, а біосферні заповідники, як відомо, вклю-
чають не лише заповідні природні екосистеми, а й окультурені ландшаф-
ти з різними формами господарської діяльності і навіть населені пункти.

Державна політика україни в сфері розвитку заповідної справи роз-
вивається і удосконалюється фактично з кожним роком. проте, нажаль, 
правова база не повністю забезпечує належне використання, відтворен-
ня та охорону територій біосферних заповідників. окремі питання зали-
шились неврегульованими, а деякі вирішені лише частково, тому вкрай 
актуальним залишається питання удосконалення існуючої нормативно-
правової бази з урахуванням відповідних міжнародних зобов’язань укра-
їни в сфері подальшого розвитку заповідної справи.




