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Донедавна площа ПЗФ нашої держави збільшувалася: з 2,1 % у 1991 році до 6,05 % 
у 2013 році. У 2009–2010 роках було створено 2 природних заповідники та 24 націо-
нальні природні парки, заказник та ботанічний сад загальнодержавного значення (ЗДЗ). 
За результатами проведеного інформаційного пошуку [1] встановлено, що кількість та 
площа об’єктів ПЗФ України за категоріями станом на 01.01.2013 року розподілялося на-
ступним чином: 1) 19 природних заповідників, площею (S) >200 тис. га; 2) 4 біосферних 
заповідників, S>252 тис. га; 3) 47 національних природних парків, S>1,2 млн га; 4) 309 за-
казників ЗДЗ, S>460 тис. га; 2733 заказників місцевого значення, S>892 тис. га; 5) 132 
пам’ятки природи ЗДЗ, S≈5,8 тис. га, 3256 місцевого значення, S=23 тис. га; 6) 18 ботаніч-
них садів ЗДЗ, S=1,9 тис. га, 10 місцевого значення, S=127 га; 7) 7 зоологічних парків ЗДЗ, 
S>111 га, 6 місцевого значення, S > 342 га; 8) 19 дендрологічних парків ЗДЗ, S≈1,5 тис. га, 
39 місцевого значення, S=310 га; 9) 89 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва ЗДЗ, 
S>5,7 тис. га, 467 місцевого значення, S>7,4 тис.га; 10) 69 регіональних ландшафтних парків, 
S>758,5 тис. га; 11) 808 заповідних урочищ, S≈96 тис.га. До 2020 року було заплановане різке 
збільшення площі ПЗФ до 10,4 %. Це передбачалося Загальнодержавною програмою розви-
тку заповідної справи. Частка ПЗТ в Україні є недостатньою і залишається значно меншою, 
ніж у більшості країн Європи, де площі під ПЗТ, становлять у середньому 15 %.

Правовий режим територій ПЗФ, як сукупність екологічних вимог, норм і правил, які ви-
значають правовий статус, призначення цих територій та об’єктів, характер допустимої ді-
яльності в них, порядок охорони, використання і відтворення їх природних комплексів, регу-
люється чинним природно-заповідним законодавством, що потребує вдосконалення, у зв’язку 
з необхідністю уніфікації системи обчислення розміру шкоди, заподіяної екологічними пра-
вопорушеннями, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення 
природоохоронного законодавства на територіях ПЗФ.

Ефективній охороні і збереженню територій та об’єктів ПЗФ в Україні перешкоджає не-
досконалість системи управління ними, що полягає, насамперед, у тому, що вони залиша-
ються підпорядкованими різним розпорядникам, для деяких з них природно-заповідна спра-
ва не є пріоритетом діяльності. Така відомча розрізненість руйнує єдину методологічну базу, 
об’єктивно заважає функціонуванню ПЗФ України в його цілісному вигляді, породжує міжві-
домчі суперечності, які загалом не мають права на існування в умовах, коли сталий розвиток 
на ділі, а не в деклараціях, є національним пріоритетом.

Література.
1. Несін П.Ю. Правовий режим територій природно-заповідного фонду України [текст] : 

дипломна робота спеціаліста на здобуття кваліфікації «юрист» (спеціальність «Правознав-
ство»). — К.: КНУКіМ, 2014. — 107 с.
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Партиципативне урядування, партиципативний підхід до ухвалювання рішень у сфері 
розбудовування та реалізування різномасштабних екологічних політик вимагає ефективного 
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залучення усіх зацікавлених сторін. Доцільною платформою, яка дає змогу уникнути відтор-
гнення громадськості від участі в ухвалюванні рішень, є система мереж Інтернет. За допомо-
гою розроблення і використання веб-ресурсів та веб-інструментарію можливе реалізування 
усіх рівнів охоплення громадськості у процедурах ухвалювання рішень, а саме інформування, 
консультування, залучення, співробітництва, розширення прав і можливостей [1]. Важливу 
роль також грає використання засобів ГІС для обробляння і візуалізування просторових да-
них з метою надання усім зацікавленим сторонам необхідної інформації у згорнутому вигля-
ді, вдосконалення і розширення шляхів взаємодії та співпраці сторін. 

Аналіз сталого розвитку регіонів України у контексті якості та безпеки життя людей охо-
плює, зокрема, аналіз рівня забруднення атмосферного повітря за регіонами на основі такого 
інтегрального показника як комплексний індекс забруднення атмосфери (ІЗА) [2]. Комплек-
сний ІЗА застосовують для порівняльного оцінювання забрудненості міст із встановленням 
їх пріоритетності за рівнем забруднення і виявлення речовин, які найбільше забруднюють ат-
мосферне повітря. Оцінювання стану забрудненості атмосферного повітря проводиться за да-
ними мережі спостережень Національної гідрометслужби України у 53 містах з визначенням 
вмісту більш ніж тридцяти забруднювальних речовин. Значення комплексного ІЗА для міст, 
у яких проводяться спостереження, публікуються у щорічниках про стан забруднення атмос-
ферного повітря на території України та інших звітах Центральної геофізичної обсерваторії, 
тобто дані розподілено в опублікованих документах за роками. З метою згортання просто-
рових даних та інформування широкого кола громадськості щодо рівнів забруднення атмос-
ферного повітря протягом 1992-2013 років у містах України, де проводяться спостереження, 
створено динамічну карту «Рівень забруднення атмосферного повітря», яку розміщено у ме-
режі Інтернет у вигляді компоненту веб-ресурсу СЦД-Україна. 

Карту розроблено з використанням програмного забезпечення компанії ESRI. Для її фор-
мування створено базу геоданих, яка містить інформацію про геопросторове розміщення на-
селених пунктів, в яких здійснюють спостереження та атрибутивні дані про якість повітря та 
часову прив’язку до певного часового періоду. Подібна структура бази геоданих дала змогу 
побудувати анімаційну карту, яка відображає динаміку зміни якості повітря за містами. Тех-
нічне реалізування анімації здійснено за допомогою програмного забезпечення ArcGIS 10.2 
та його модуля візуалізування просторово-часових даних Tracking Analyst. Цей модуль дає 
змогу відображати у просторовій динаміці різні атрибутивні характеристики об’єктів, а та-
кож моделювати рух об’єктів у просторі. Створену анімацію може бути опубліковано у вигля-
ді веб-сервісу або експортовано у формат відео. За допомогою системи умовних символів на 
карті відтворюється значення індексу забруднення атмосфери (розмір символів) та оцінюєть-
ся якість повітря (колір символів) у кожний часовий період.

Створений інформаційний ГІС-ресурс (динамічна карта забруднення довкілля) дає змогу 
в згорнутому вигляді відслідкувати змінювання рівнів забруднення атмосферного повітря про-
тягом 1992–2013 років у 53 містах України за ІЗА згідно категорій забрудненості. Розробка по-
казала, що динамічні карти, й веб-орієнтовані ГІС-технології загалом, є потужним інструмен-
том інформування і комунікації з широкою громадськістю та особами, що ухвалюють рішення, 
який дає змогу збудувати та зміцнити взаємозв’язки між зацікавленими сторонами, досягти 
відкритості, прозорості, сполучності, адаптивності, гнучкості та високого рівня залученості 
процесів ухвалювання рішень і звітування в екологічному вимірі розвитку суспільства. 
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