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можуть примножити силу землі, підвищити її продуктивність, якщо 

проводити їх з урахуванням екологічних вимог. 
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СТАН ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ 

ГАЛУЗЗЮ  УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

Basic positions of management of  tourism on the principles of 

sustainable development were analyzed in Ukrainian Carpathian 

mountains. Strategic aims, tasks and basic constituents of sustainable 

development of tourism in Carpathian mountains were explored.  

 

Інтенсивний розвиток туризму в світі призвів до швидкого 

освоєння гірських територій, а також удосконалення гірських видів 

туризму.  Українські Карпати володіють особливою привабливістю 

для відпочивальників і дають чудові можливості для розвитку 

екологічного туризму. До гірських видів туризму належать: 

гірськолижний, звичайний та пішохідний туризм, спалеологія, 

альпінізм, дельта та парапланеризм та інші види. Проте, сучасна 

практика освоєння Карпатських гірських територій для ведення 
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туристичної діяльності веде до втрати біорізноманіття, руйнування 

біоти і дестабілізації гірських екосистем і ландшафтів. 

Основні загрози для біорізноманіття Карпатських гірських 

екосистем виникли внаслідок неправильного управління 

туристичною галуззю і переважно пов'язані з людською діяльністю. 

Однією з найбільших проблем гірських територій в туристичній 

діяльності є будова приватних будинків, які разом з автомобільними 

під'їзними шляхами завдають непоправної шкоди рослинному 

покриву – важливому природному компоненту гірської екосистеми. 

Така рекреаційна субурбанізація часто здійснюється безконтрольно, 

без урахування фізико-географічних властивостей місцевості, гідро-

логічних особливостей, схильності до ерозії, зсувів, лавин.  

На сьогодні актуальною є проблема і так званого візуального 

забруднення, спричиненого спотворенням ландшафтів безладною 

розбудовую сільських і міських територій. Але, поки що, більшу 

занепокоєність спричиняють приміські готелі, будинки відпочинку, 

санаторії, табори, які часом, не маючи елементарних очисних споруд, 

забруднюють гірські річки та сприяють створенню стихійних 

сміттєзвалищ. Значної шкоди завдає гірським екосистемам і 

автомобільний транспорт, особливо різного роду перегони, раллі та 

інше. Автомобільні викиди в горах ще більш шкідливі, ніж на 

рівнині. Причиною тому слугує зменшення вмісту кисню у повітрі з 

висотою, і відповідно уповільнення процесів окиснення та зростання 

емісії чадного газу і твердих частинок. Ще складнішою є ситуація в 

гірських долинах, де розсіювання полютантів затримується, а 

взимку, внаслідок температурної інверсії, утворюється смог. У горах 

широко використовуються і специфічні види транспорту – канатні 

дороги, фунікулери, витяги, які не тільки псують зовнішній вигляд 

ландшафтів, а й деструктивно впливають на рослинний та тваринний 

світ, стають причиною ерозії. Те ж саме стосується і розважальних 

засобів транспорту – снігоходів і квадроциклів, експлуатація яких 

безжалісно руйнує рослинний покрив, модифікує схили, створює 

шумове забруднення. 

Проблемою пішохідного туризму є засмічення рекреаційних 

територій. Не секрет, що туристи беруть з собою нелегкі вантажі з 

їжею та напоями, а значно легші залишки та відходи високогірної 

трапези не зносять до низу. Туризм є також потужним чинником 

соціально-культурного впливу і дуже часто – негативного. У 
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багатьох регіонах наслідком розвитку туризму стало збільшення 

злочинності, проституції, вживання алкоголю і наркотиків. 

Зростання значення туризму та загострення проблем, 

пов’язаних з його розвитком, змушують думати про потребу змін та 

пошуку нових векторів розвитку. Закономірно, що значна увага 

приділяється взаємозв’язку між природоохоронною діяльністю і 

сталим туризмом. Адже туристична галузь може розвиватися тільки 

за умови забезпечення збереження довкілля. Зокрема, в екологічних 

принципах сталого розвитку туристичної діяльності наголос 

робиться на раціональному використанні ресурсів, яке передбачає 

зменшення кількості відходів і їх утилізацію, впровадження систем 

очищення та повторного використання води, матеріалів і технологій 

із якнайменшим впливом на природне та культурне довкілля, 

ефективне використання традиційних видів енергії та залучення 

альтернативних її джерел, зменшення шкідливої дії транспорту, 

активне застосування природних її видів. Тут також звертається 

увага на збереженні біорізноманітності та потреби обережного 

поводження із вразливими природними системами. 

Практичний екотуризм виробив й інші шляхи зменшення 

впливу на довкілля через контроль за видами рекреаційної 

діяльності, застосування екологычно чистих джерел енергії 

(сонячної, вітру, води тощо), матеріалів для будівельних 

конструкцій, тваринних транспортних засобів, прокладання 

туристичних стежок, спорудження оглядових майданчиків, заборона 

відвідування найбільш уразливих місць. 

Проте перехід туристичної індустрії не варто зводити до 

принципів сталого розвитку екотуризму чи інших видів 

альтернативного туризму. Таке розуміння сталості туристичної 

сфери є вузьким і навіть шкідливим, бо створюється враження, що 

тільки альтернативні види туризму (наприклад, екотуризму) мають 

жорсткі стандарти і принципи щодо впливу на природне та соціальне 

довкілля, а традиційний туризм чинить негативний вплив на 

довкілля. Варто шукати шляхи впровадження принципів сталості в 

усі види туризму. Звичайно, сталий туризм за умови дотримання 

принципів гармонійного розвитку є складним для досягнення мети, 

але він є орієнтиром, до якого потрібно прагнути. У цьому 

привабливість та життєздатність концепції сталого розвитку. 
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 ПРОБЛЕМИ СТІЙКИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ В УКРАЇНІ 

The paper coniders the problem of accumulation of dangerous 

persistent organic pollutants (POPs) in Ukraine. Among them special 

attention is paid to the group of pesticides as they are the most massively 

and often uncontrollably used. We have analyzed the legal documents for 

limitation of the existence of these subtances, methods of unusable POPs 

treatment and measures to reduce or eliminate their stocks and wastes. 

 

Ситуація, яка склалась в Україні у сфері надмірного 

накопичення відходів промислового характеру, досягла критичної 

межі та потребує термінового вирішення. Особливо небезпечним для 

довкілля є стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), серед них непридатні 

і заборонені до використання пестициди та агрохімікати. Протягом 

останніх десятиріч в Україні було накопичено близько 20000 тонн 

таких речовин.  

На сьогоднішній день виробництво більшості СОЗ 

заборонено, однак вони у значних кількостях містяться у довкіллі, 

оскільки в Україні вирішення проблеми СОЗ, зокрема непридатних 

пестицидів (НП), має низку особливостей. По-перше, залишаються 

актуальними питання інвентаризації та ідентифікації НП. Існує 

розбіжність даних інвентаризації та реальної кількості небезпечних 

хімічних речовин, які відвантажуються на знешкодження. Складність 

обліку обумовлена недосконалістю оцінки їх маси без 


