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Тема.Правовий режим природо – заповідного фонду. 
1. Поняття та правовий режим природно-заповідного фонду. 

2. Порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

3. Охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду, контроль за дотриманням їх режиму. 

4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд. 

5. Правовий режим природного і біосферного заповідника. 

6. Правовий режим національного природного парку та регіональних ландшафтних парків. 

7. Правовий режим заказників, пам’яток природи і заповідних урочищ. 

Література 

Базова:  

1. Конституція України від на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // Відомості 

Верховної Ради України, 1996, №30 

2. Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР// Відомості Верховної Ради України, 1995, № 24, 

ст.189 

3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-

4, ст.27 

4. Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР// Відомості Верховної Ради України, 1994, № 

36, ст.340  
5. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 17, 

ст.99 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X.  

7. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III.  

8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.  ВВР України. 2003.  № 40.  Ст. 356. 

9. Закони України (зі змінами ідоповненнями): 

- "Про захист рослин" від 14.10.1998 № 180-XIV 

- "Про оцінку впливу на довкілля" від 23.05.2017 № 2059-VIII 

- "Про мисливське господарство та полювання" від 22.02.2000 № 1478-III 

- "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992 № 2707-XII 

- "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 1264-XII 

- "Про охорону земель" від 19.06.2003 № 962-IV 

- "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 № 2456-XII 

- "Про рослинний світ" від 09.04.1999 № 591-XIV 

- "Про тваринний світ" від 13.12.2001 № 2894-III 

- "Про Червону книгу України" від 07.02.2002 № 3055-III 

Допоміжна: 

1. Андрєйцев В.І. Екологічне право. - К., 2010 

2. Баб’як О.С. Екологічне право України. - К., 2009 

3. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. - Х., 2009 

4. Погребной А.А. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. - Х., 2009 

5. Екологічне право України : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ.навч. закл.] / за ред. А. П. Гетьмана та 

М. В. Шульги. — Х. : Право, 2009. – 328 с. 

Ключові поняття 

Природно-заповідний фонд, об'єкти природно-заповідного фонду, охорона об’єктів природно-

заповідного фонду,використання природно-заповідного фонду, правовий режим біосферного 

заповідника. 

Рекомендовані реферати 

1. Особливості правового режиму природо – заповідного фонду України. 

2. Особливості права користування об’єктами природо – заповідного фонду України. 

Питання для актуалізації  опорних знань: 

1. Назвіть правові форми територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 

2. Назвіть порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

3. Охарактеризувати охорону територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

4. Назвіть права громадян з питань охорони природно-заповідного фонду. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2059-19


5. Охарактеризувати правовий режим природного і біосферного заповідника. 

Дослідницька робота 

1. Форми права власності на території природно-заповідного фонду. 

2. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Методичні рекомендації 

При підготовці  відповіді до 1 питання необхідно звернути увагу на те, що приро́дно-

запові́дний фонд Украї́ни — ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти, 

які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з 

метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, 

підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу довкілля.  

Державне управління природно-заповідним фондом України здійснює Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів України. Основними функціями природоохоронних територій є: 

 підтримка чи розширення зони природного існування певних видів; 

 підтримка чи покращення поширення, міграції та/або генетичного обміну певних видів; 

 відновлення якості ареалів існування; 

 захист видів, які знаходяться під загрозою зникнення, вразливих, ключових чи 

комплексних видів; 

 підтримка чи покращення гідрологічних функцій; підтримка чи покращення 

екологічної якості; 

 контроль ерозії; 

 захист цінних ландшафтних форм; 

 підтримка біоценозу на територіях, забруднених радіацією; 

 забезпечення взаємозв'язку із сусідніми транскордонними територіями. 

До природно-заповідного фонду України належать: 

1. Природні території та об'єкти: 

1. біосферні заповідники, 

2. природні заповідники, 

3. національні природні парки, 

4. регіональні ландшафтні парки, 

5. заказники, 

6. пам'ятки природи, 

7. заповідні урочища; 

2. Штучно створені об'єкти: 

1. ботанічні сади, 

2. дендрологічні парки, 

3. зоологічні парки, 

4. парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. 

Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-

пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної та наукової, історико-культурної 

цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення. 

За роки незалежності площа природно-заповідного фонду України зросла більш ніж удвічі. 

Станом на квітень 2015 року до його складу входять понад 8 тисяч об'єктів загальною площею 3,3 

мільйона га, або 6,05 % національної території.. Це, зокрема, 19 природних та 4 біосферних 

заповідники, 49 національних природних парків, 45 регіональних ландшафтних парків, 3078 пам'яток 

природи, 2729 заказників, 616 ботанічних, зоологічних садів, дендропарків та парків-пам'яток 

садово-паркового мистецтва, 793 заповідних урочища. Попри це, площа природно-заповідного 

фонду в Україні є недостатньою і залишаться значно меншою, ніж у більшості країн Європи, де 

середній відсоток заповідності становить 21 % 

   Під час опрацювання   відповіді на 2 питання необхідно звернути увагу на те, що 
 підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду можуть здійснюватися: обласними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного середовища - щодо територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення; науковими установами, природоохоронними громадськими 

об’єднаннями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та 
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громадянами - щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та 

місцевого значення. Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх 

попередній розгляд. 

Клопотання має містити обгрунтування необхідності створення чи оголошення території або 

об’єкту природно-заповідного фонду певної категорії, характеристику природоохоронної, наукової, 

естетичної та іншої цінності природних комплексів та об’єктів, що пропонуються для заповідання, 

відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання, власників та користувачів 

природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал. 

До клопотань додаються документи, що підтверджують та доповнюють обгрунтування 

необхідності створення чи оголошення територій або об’єктів природно-заповідного фонду. 

Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду попередньо розглядається у місячний строк: 

 щодо територій та об’єктів загальнодержавного значення - центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища; 

 щодо територій та об’єктів місцевого значення - обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки 

Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього 

природного середовища. 

У разі схвалення клопотань центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території 

Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного середовища проводиться їх погодження з власниками та 

первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для 

заповідання. Створення, оголошення, розширення територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, а також резервування цінних для заповідання територій та об’єктів у межах земель, 

переданих у комунальну власність територіальних громад відповідно до пункту 24 розділу 

X "Перехідні положення" Земельного кодексу України, які на момент передачі не були передані у 

користування фізичних, юридичних осіб, погодження не потребують. 

На підставі результатів погодження клопотань центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, забезпечує розробку спеціалізованими проектними та науковими установами проектів 

створення природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, 

заказників, пам’яток природи, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення. 

Розробка проектів створення регіональних ландшафтних парків, заповідних урочищ, а також 

заказників, пам’яток природи та парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення 

забезпечується обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. 

Забезпечення розробки проектів створення ботанічних садів, дендрологічних парків та 

зоологічних парків може бути доручено заінтересованим державним органам чи установам. 

Проекти створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду передаються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 

середовища у встановленому порядку уповноваженим приймати рішення про створення чи 

оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Рішення про створення природних заповідників, національних природних парків, а також 

щодо інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення 

приймаються Президентом України. 

Рішення про створення біосферних заповідників приймається з додержанням вимог 

міжнародних договорів та міжнародних програм, учасником яких є Україна.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1913
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1913


Рішення про організацію чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими радами. 

Порядок відведення земельних ділянок природним заповідникам, біосферним заповідникам, 

національним природним паркам, регіональним ландшафтним паркам, а також ботанічним садам, 

дендрологічним паркам, зоологічним паркам визначається Земельним Кодексом України. 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду або їх частини, що створюються чи 

оголошуються без вилучення земельних ділянок, що вони займають, передаються під охорону 

підприємствам, установам, організаціям і громадянам обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

питань охорони навколишнього природного середовища з оформленням охоронного зобов’язання. 

      Аналізуючи матеріал при підготовці відповіді на 3 питання необхідно звернути увагу на те, 

що для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та об’єктів природних 

заповідників, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до них 

територіях установлюються охоронні зони. 

В разі необхідності охоронні зони можуть установлюватися на територіях, прилеглих до 

окремих ділянок національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також 

навколо заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів, дендрологічних парків, 

зоологічних парків та парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. Розміри охоронних зон 

визначаються відповідно до їх цільового призначення на основі спеціальних обстежень ландшафтів 

та господарської діяльності на прилеглих територіях. 

Режим охоронних зон територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначається з 

урахуванням характеру господарської діяльності на прилеглих територіях, на основі оцінки її впливу 

на довкілля. 

В охоронних зонах не допускається будівництво промислових та інших об’єктів, мисливство, 

розвиток господарської діяльності, яка може призвести до негативного впливу на території та 

об’єкти природно-заповідного фонду. Оцінка такого впливу здійснюється в порядку, встановленому 

законодавством України. 

Положення, що визначають режим кожної з охоронних зон територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, затверджуються державними органами, які приймають рішення про їх виділення. 

Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду враховуються під час розробки 

проектно-планувальної та проектної документації. 

Варто зазначити, що при вивченні 4 питання необхідно керуватись наступними 

положеннями, а саме порушення законодавства України про природно-заповідний фонд тягне за 

собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність. 

Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд несуть особи, 

винні у: 

а) нецільовому використанні територій та об’єктів природно-заповідного фонду, порушенні 

вимог проектів створення та організації територій природно-заповідного фонду; 

б) здійсненні в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон 

забороненої господарської діяльності; 

в) організації на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, в їх охоронних зонах 

господарської діяльності без попереднього здійснення оцінки впливу на довкілля або з порушенням 

оцінці впливу на довкілля; 

г) невжитті заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого 

шкідливого впливу на території та об’єкти природно-заповідного фонду; 

д) порушенні строків і порядку розгляду клопотань про створення територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду; 

е) порушенні вимог щодо використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 
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є) перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів і антропогенних 

навантажень, порушенні вимог наданих дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

ж) псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів територій та об’єктів природно-

заповідного фонду та зарезервованих для включення до його складу; 

з) самочинній зміні меж, відведенні територій та об’єктів природно-заповідного фонду для 

інших потреб. 

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення 

законодавства про природно-заповідний фонд. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення 

законодавства про природно-заповідний фонд, визначаються на основі кадастрової еколого-

економічної оцінки включених до його складу територій та об’єктів, що проводиться відповідно до 

цього Закону, та спеціальних такс, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Варто зазначити, що при вивченні 5-7 питаннь необхідно керуватись наступними 

положеннями, а саме  

Природні заповідники - природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного 

значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для 

даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, підтримання 

природних спонтанних процесів і явищ, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в 

них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного 

використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору з усіма 

природними ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і надаються 

заповідникам у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства України. 

Основними завданнями природних заповідників є збереження природних комплексів та об’єктів 

на їх території, проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього 

природного середовища, розробка на їх основі природоохоронних рекомендацій, поширення 

екологічних знань, сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони 

навколишнього природного середовища та заповідної справи. На природні заповідники покладається 

також координація і проведення наукових досліджень на територіях заказників, пам’яток природи, 

заповідних урочищ у регіоні. 

Біосферні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними установами 

загальнодержавного значення, що утворюються з метою збереження у природному стані найбільш 

типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення 

навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів. 

Біосферні заповідники включаються в установленому порядку до Всесвітньої мережі 

біосферних резерватів у рамках програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" та набувають 

міжнародного статусу. 

Для біосферних заповідників установлюється диференційований режим охорони, відтворення та 

використання природних комплексів згідно з функціональним зонуванням: 

 заповідна зона - включає території, призначені для збереження і відновлення найбільш цінних 

природних та мінімально порушених антропогенними факторами природних комплексів, 

генофонду рослинного і тваринного світу; її режим визначається відповідно до вимог, 

встановлених для природних заповідників; 

 буферна зона - включає території, виділені з метою запобігання негативного впливу на заповідну 

зону господарської діяльності на прилеглих територіях; її режим визначається відповідно до 

вимог, встановлених для охоронних зон природних заповідників; 

 зона антропогенних ландшафтів - включає території традиційного землекористування, 

лісокористування, водокористування, місць поселення, рекреації та інших видів господарської 

діяльності; в ній забороняється мисливство. 
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У межах території біосферних заповідників можуть виділятися зони регульованого заповідного 

режиму, до складу яких включаються регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища з 

додержанням вимог щодо їх охорони, встановлених цим Законом. 

Зонування території біосферних заповідників проводиться відповідно до проекту організації 

території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів. 

Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, 

науково-дослідними установами загальнодержавного значення, що створюються з метою 

збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають 

особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. 

Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об’єктами вилучаються з 

господарського використання і надаються національним природним паркам у порядку, 

встановленому цим Законом та іншими актами законодавства України. 

До складу територій національних природних парків можуть включатися ділянки землі та 

водного простору інших землевласників та землекористувачів. 

На національні природні парки покладається виконання таких основних завдань: 

збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів; 

 створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в 

природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів; 

 проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного 

використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного 

середовища та ефективного використання природних ресурсів; 

 проведення екологічної освітньо-виховної роботи. 

      Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи 

регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або 

унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого 

відпочинку населення. 

Регіональні ландшафтні парки організовуються з вилученням або без вилучення земельних ділянок, 

водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів. В разі необхідності вилучення 

земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів для потреб регіональних ландшафтних 

парків провадиться в порядку, встановленому законодавством України. 

На регіональні ландшафтні парки покладається виконання таких завдань: 

 збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів; 

 створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в 

природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об’єктів; 

 сприяння екологічній освітньо-виховній роботі. 

      Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з метою збереження і 

відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів. Оголошення заказників 

провадиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх 

власників або користувачів. На територіях заказників забороняються рубки головного 

користування, суцільні, прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності, а 

також полювання та інша діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим 

положенням про заказник. Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям і 

завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього 

природного середовища. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших 

природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення 

режиму їх охорони та збереження. 



  Пам’ятками природи оголошуються окремі унікальні природні утворення, що мають особливе 

природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення, з метою збереження їх у  

Оголошення пам’яток природи провадиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших 

природних об’єктів у їх власників або користувачів. 

На території пам’яток природи забороняються суцільні, поступові, лісовідновні та прохідні 

рубки, видалення захаращеності, полювання та будь-яка інша діяльність, що загрожує збереженню 

або призводить до деградації чи зміни первісного їх стану. На території пралісових пам’яток природи 

забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів та 

видалення захаращеності (крім догляду за лінійними об’єктами та вирубування окремих дерев під 

час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об’єктів 

транспорту і зв’язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, 

проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та транспортних засобів 

оперативних і спеціальних служб). 

Навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони завширшки не менше 

подвійної висоти деревостану пралісу, в яких забороняються будь-які суцільні, у тому числі 

санітарні, а також поступові рубки. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших 

природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе зобов’язання щодо 

забезпечення режиму їх охорони та збереження. 

Визначення належності територій до пралісових пам’яток природи здійснюється за 

спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

Заповідними урочищами оголошуються лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні 

ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне значення, з метою збереження 

їх у природному стані. Оголошення заповідних урочищ провадиться без вилучення земельних 

ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів. 

На території заповідних урочищ забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, рубки 

формування і оздоровлення лісів, видалення захаращеності та будь-яка діяльність, що порушує 

природні процеси, які відбуваються у природних комплексах, включених до їх складу, відповідно до 

вимог, встановлених для природних заповідників. 

Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів, 

оголошених заповідними урочищами, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму їх 

охорони та збереження. 
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