
СПІВПРАЦЯ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА  
ТА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА ПОГЛИБЛЮЄТЬСЯ 
27 січня 2022 року, у рамках двостороннього Меморандуму щодо співпраці Карпатського 
біосферного заповідника та Київського університету права Національної академії наук 
України, Карпатський біосферний заповідник, відвідав ректор цього університету, 
заступник керівника Товариства закарпатців у Києві, заслужений юрист України, професор 
Юрій Бошицький.  
Під час зустрічі, професор передав керівництву біосферного заповідника, частину тиражу 
Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Гуцульщини в Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого розвитку», які випущені 
за фінансової підтримки університету. 
Нагадаємо, що ця резонансна та успішна міжнародна науково-практична конференція, на 
якій широко обговорено проблеми збереження та сталого використання природно-
ресурсного та етно-культурного потенціалу Гуцульщини в транскордонному контексті в 
Україні та Румунії, проведена в онлайн режимі, на платформі ZOOM 25 листопада 2021 
року.  
Її організаторами виступали Карпатський біосферний заповідник, Київський університет 
права Національної академії наук України, Український центр культурних досліджень 
Міністерства культури та інформаційної політики України, а також примарія комуни 
Бистрий (Румунія), Український педагогічний ліцей ім. Тараса Шевченка (м. Сігету 
Мармаіцей, (Румунія) та Всеукраїнське товариство «Гуцульщина». 
У матеріалах збірника, на 300 сторінках широко висвітлено питання збереження та сталого 
розвитку природно-ресурсного та етнокультурного транскордонного потенціалу 
Гуцульщини в Україні та Румунії. Подано важливу інформацію про вплив екологічного 
стану навколишнього середовища на збереження феномену гуцульської етнокультури; 
дослідження специфічних гірських умов соціально-економічної діяльності, зайнятості та 
культурної діяльності в умовах глобалізаційних викликів.  
Звернуто особливу увагу на підготовку номінаційного досьє для включення до 
Репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства, із робочою назвою 
"Культурні практики та унікальність гуцульського фольклору в Україні та Румунії через 
транскордонну співпрацю"; взаємодію між об'єктами, що охороняються Конвенцією про 
охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини та Конвенцією про охорону 
нематеріальної культурної спадщини; створення транскордонного українсько-
румунського біосферного резервату у Марамороських горах. 
Ця книга буде спрямована до центральних та обласних бібліотек гуцульського регіону, 
авторам публікацій і може стати корисною для науковців і фахівців з охорони природи, 
культури, екологічної освіти, рекреації, працівників органів влади, студентів та широкого 
кола читачів. 
Її електронна версія та рекомендації конференції розміщені на сайті Карпатського 
біосферного заповідника (https://kbz.in.ua/publikatsii/). 
На зустрічі ректора університету з директором Карпатського біосферного заповідника 
Миколою Тарасюком також обговорено шляхи подальшого поглибення співпраці між 
нашими науково-дослідними та науково-освітніми установами у сфері поширення 
правових знань та формування екологічної культури і свідомості населення в зоні 
діяльності біосферного заповідника та можливість підготовки та впровадження спільних 
проектів. 
А про співпрацю Київського університету права, адміністрації Карпатського біосферного 
заповідника та органів місцевого самоврядування із питань підготовки фахівців у галузі 
права й підтримки Закарпатським культурним товариством у Києві, соціально-
економічного розвитку горян Рахівщини, ґрунтовно ішлося на зустрічі ректора 
університету та автора цих рядків, із Рахівським міським головою Віктором Медвідьом та 
головою Рахівської районної ради Діаною Бабинець. 
До обговорення цих проблем, в телефонному режимі долучились також відомі українські 
вчені, виходці із Закарпаття, голова Товариства закарпатців у Києві, директор 
Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова, академік Василь 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkbz.in.ua%2Fpublikatsii%2F%3Ffbclid%3DIwAR3CMyOJJw_gvB8eWO4EBV2dPX_fxw3XxFZdOjh2lDbA8_VoIG37VMne1RA&h=AT0Qz5Vgb4qfUnvsMjV8CeKVeqN8GYVAn7Jk7rfbVX6gvl3yrf4ASLNl1qypRhUUSTrXRSQFhvgmoWrtCSFIr626OD8oe37x2e35EVd79oDkE5M9_SkDdGhkiPJ8AxAWMhXC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT05kmH2ZRAoyFeCaNAuQ3FxC7t4iBH5GOOrLrZV9TZrUb_hdJ7YCSAKYnvhl3KwCoFCR2dU1XGya4_UrTPYXUWZI1T6mSS_sEeouF4YjhOCHzfztbaQIcYtkT3PXzzLX-EpBSlXBCWj1k2ATTwnXCgwmw


Лазоришенець та член Правління Товариства, завідуючий кафедрою Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця професор Василь Нетяженко. 
Професор Юрій Бошицький ознайомився із природними та культурними цінностями 
біосферного заповідника, зокрема відвідав рекреаційний пункт «Водоспад здоров’я», 
полюбувався засніженими гірськими пейзажами. А за сприяння працівників Кевелівського 
природоохоронного, науково-дослідного відділення біосферного заповідника ознайомився 
із Струківською церквою у Ясінях, яка входить до складу об’єкту Всесвітньої культурної 
спадщини ЮНЕСКО «Дерев’яні церкви Карпатського регіону у Польщі та Україні». 
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