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ВРАХУВАННЯ КРИТЕРІЇВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УПРАВЛІННІ  

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Обґрунтовано необхідність дотримання критеріїв сталого розвитку в управлінні туристично-

рекреаційними територіями. Досліджено практичні аспекти реалізації критеріїв сталого розвитку в управлін-

ні туристично-рекреаційними територіями Карпатського регіону. Визначено бар’єри, що стримують сталий 

розвиток туристично-рекреаційних територій з позицій екологічної безпеки. Окреслено шляхи забезпечення 

сталого розвитку туристично-рекреаційних територій Карпатського регіону з урахуванням міжнародних 

природоохоронних угод та забезпечення транскордонного співробітництва в екологічній сфері.  
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сталого розвитку, екологічна безпека, моніторинг забезпечення екологічної безпеки, автентичність туристи-

чно-рекреаційної території.  

 
Постановка проблеми. Сьогодні в Украї-

ні туристична галузь створює нові можливості 

для розвитку підприємств та створення робочих 

місць у різних секторах національної економіки, 

сприяє залученню інвестицій і підтримці сфери 

послуг, навіть у досить віддалених територіях, 

приносить відчутну економічну та соціальну від-

дачу, стає інструментом для міжкультурного по-

розуміння. Однак ефективний розвиток туризму 

не може оминати проблеми забезпечення сталого 

розвитку туристично-рекреаційних територій. 

Управління розвитком туристично-рекреаційних 

територій має ґрунтуватися на зведенні до міні-

муму негативних наслідків туризму на соціаль-

но-економічну сферу і навколишнє середовище, 

збереженні природної та культурної спадщини і 

автентичності територій, забезпеченні примно-

ження туристичних об’єктів, створенні нових 

робочих місць. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання сталого розвитку територій висвіт-

лені в працях вітчизняних і зарубіжних дослід-

ників В. Геєця, В. Александрової, Т. Артьомової, 

Ю. Бажала, О. Барановського [1], І. Андрощука, 

Б. Жиляєва, М. Чижевського [2], Д. Медоуза, 

Й. Рэндерса, В. Беренса [3], Н. Дробнохода [4], 

О. Алимова, А. Даниленка, В. Трегобчука, 

О. Веклич, В. Венгер [5, 6]. Однак проблема вра-

хування критеріїв сталого розвитку в управлінні 

туристично-рекреаційними територіями й досі 

залишається відкритою. Виникає потреба в пог-

либленому вивченні особливостей сталого роз-

витку та впливу туризму на екологічну безпеку 

туристично-рекреаційних територій. 

Формулювання цілей статті. Обґрунту-

вання шляхів забезпечення дотримання критеріїв 
______________ 

© Винар Наталія Василівна, аспірант кафедри держав-

ного і муніципального управління, Тернопільський наці-

ональний економічний університет, м. Тернопіль,  

e-mail: vinarnata@ukr.net 

сталого розвитку в управлінні туристично-

рекреаційними територіями Карпатського регіону. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Туристично-рекреаційні території істотно 

відрізняються від промислово-виробничих тери-

торій за цілями створення, господарським та 

правовим становищем. Вони можуть знаходити-

ся на територіях декількох муніципалітетів. Ос-

новними цілями створення туристично-

рекреаційних територій є залучення інвестицій у 

розвиток туристичної сфери, соціально-

економічний розвиток територій, зростання рівня 

та якості життя населення, зміцнення дохідної 

частини бюджету за рахунок збільшення надхо-

джень від туристичної сфери, працевлаштування 

місцевого населення. 

Поряд з економічною ефективністю турис-

тично-рекреаційні території приносять і соціальну 

вигоду. За даними Всесвітньої організації туризму 

(ВОТ) у сфері туризму щорічно зайнято майже 100 

млн осіб (6,3% від загальної чисельності зайнятих). 

А у пікові сезони цей показник досягає 10-15%. За 

останні 10 років туристична галузь зросла на 25% 

[8]. Вплив туризму на добробут та культуру насе-

лення є очевидним, оскільки він допомагає людям 

стати більш свідомими стосовно екологічних про-

блем і розбіжностей між народами та культурами. 

Збереження історичної спадщини, культури, тра-

дицій та автентичності територій здійснюється в 

тому числі завдяки туризму, розвиток якого стиму-

лює мистецтво та ремесла, а також інші творчі за-

ходи у рамках громади туристично-рекреаційної 

території. Одержуючи джерело доходу на основі 

місцевої культури, громада більш охоче і високо 

цінує свою культурну спадщину. Одночасно при 

стихійному туристичному освоєнні території мож-

на перейти межі, за якими туристично-рекреаційна 

територія втрачає свою автентичність, порушуєть-

ся природна рівновага, а то й взагалі знищуються 

природно-екологічні системи.  
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Є очевидним, що в управлінні туристич-

но-рекреаційними територіями соціально-

економічний розвиток та охорона навколиш-

нього середовища не можуть розглядатися як 

протилежні сфери. Уряд має відігравати важ-

ливу роль у формуванні системи стимулюючих 

важелів щодо забезпечення сталого розвитку 

туристично-рекреаційних територій, створюю-

чи агентства розвитку туризму, здійснюючи 

підтримку неурядових організацій і приватного 

сектору тощо (табл. 1). У свою чергу, місцеве 

самоврядування передбачає розширення прав і 

можливостей місцевих громад у процесі пла-

нування та прийняття рішень в управлінні роз-

витком туризму. Надання громадськості відпо-

відальності за розвиток територій та забезпе-

чення внутрішнього контролю над життєдіяль-

ністю громад — це фундаментальний принцип 

сталого розвитку. Розширення прав і можливо-

стей громад дає можливість впливати на при-

йняття рішень і звертати увагу на позицію ко-

рінних та традиційних локальних груп. У цьо-

му аспекті основною функцією держави є нор-

мативне забезпечення стійкого розвитку, тобто 

створення умов для максимального викорис-

тання переваг і мінімізації негативного впливу 

туризму на навколишнє середовище туристич-

но-рекреаційної території. 
Таблиця 1  

Сфери державного регулювання, що впливають на розвиток туристично-рекреаційних територій* 

Сфера Важелі державного регулювання 

Туризм 

- розробка, узгодження та впровадження державної політики в сфері туризму;  

- підтримка розвитку туризму; 

- стимулювання впровадження сучасних технологій менеджменту та маркетингу 

Фінанси 

- зростання обсягу бюджетних коштів, призначених на реалізацію програм у сфері 

туризму; 

- стимулююча податкова політика щодо підприємств туристичної галузі 

Торгівля 
- визначення чітких умов торговельних договорів; 

- стимулювання експорту та інвестиції 

Економічний роз-

виток 

- реалізація політики сталого розвитку; 

- підтримка туристичного підприємництва 

Навколишнє сере-

довище та приро-

дні ресурси 

- регулювання та контроль впливу на навколишнє середовище; 

- збереження біорізноманіття; 

- стимулювання розвитку екотуризму 

Транспорт 

- врахування формування оптимального туристичного ланцюга у процесі розвитку 

логістичної сфери; 

- забезпечення доступності транспорту 

Культура - збереження історичних пам’яток та культурної спадщини 

Освіта - забезпечення формування спеціальних навчальних програм у сфері туризму 

Охорона здоров’я 

та соціальна без-

пека 

- забезпечення соціальної безпеки та соціального страхування для клієнтів і співробіт-

ників туристичної сфери; 

- забезпечення правопорядку в туристично-рекреаційних територіях 

Спорт і відпочи-

нок 

- організація фестивалів, чемпіонатів, змагань та інших спортивно-масових і культур-

но-відпочинкових заходів 

* Сформовано автором особисто на основі власних досліджень 

Слід також відзначити важливість того, що 

місцеве процвітання забезпечується завдяки ін-

тегруванню туризму в національну економіку та 

співпраці з іншими секторами, що забезпечує 

надійне джерело доходу до бюджетів усіх рівнів. 

Рамкова конвенція про охорону та сталий розви-

ток Карпат відзначає, що зусилля, спрямовані на 

охорону, збереження та стале використання при-

родних ресурсів Карпат, не можуть бути досяг-

нуті лише однією країною, а вимагають регіона-

льної співпраці; а також, слід відмітити, що зрос-

тає важливість транскордонного співробітництва 

у досягненні екологічної цілісності [7]. 

Вигідне географічне положення, багата іс-

торія та мальовничі краєвиди Карпатського регі-

ону стали передумовою для розвитку потенціалу 

туристично-рекреаційних територій. Це також у 

свою чергу активізувало розвиток таких видів 

туризму, як екотуризм, зелений туризм, кваліфі-

кований туризм, етнотуризм. Посилилася також 

співпраця суб’єктів туристичної сфери з рекреа-

ційними природно-заповідними об’єктами — 

біосферними заповідниками (Карпатським і 

«Східні Карпати»), національними природними 

парками (Карпатським, «Гуцульщина», Вижни-

цьким, Яворівським). При цьому гостро виникла 

необхідність накопичення достовірної інформа-

ції про наявні природні ресурси та чинники де-

градації рекреаційних ресурсів.  

Разом з тим, незважаючи на активізацію 

наукової діяльності щодо розвитку теоретико-

методологічних засад рекреаційного природоко-

ристування, серед найгостріших проблем вико-

ристання рекреаційного потенціалу країни зали-

шається зростання темпів неконтрольованої екс-

плуатації природних комплексів рекреаційних 
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територій, що призводить до їх швидкої дигресії. 

Практика використання рекреаційно-туристич-

них територій України свідчить про недоскона-

лість економіко-організаційних механізмів рек-

реаційного природокористування та недостатню 

ефективність їх інструментів [11, с.1]. 

Отже виникає необхідність у визначенні 

індикаторів впливу туризму на навколишнє се-

редовище з урахуванням критеріїв сталого роз-

витку, оскільки при збільшенні туристичного 

навантаження змінюється стан природних ресур-

сів Карпатського регіону. 

На сьогодні в Україні відповідно до Рам-

кової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат реалізовується політика сталого розвит-

ку, яка використовує існуючі методи моніторин-

гу та оцінки навколишнього середовища, що пе-

редбачає: співпрацю у здійсненні науково-

дослідної діяльності та наукових розвідок у Кар-

патах; спільні або взаємодоповнюючі моніторин-

гові програми, включаючи систематичний моні-

торинг стану довкілля; порівнянність, взаємодо-

повнюваність, стандартизацію методів дослі-

дження та відповідних заходів щодо збору даних; 

гармонізацію існуючих та розробку нових еколо-

гічних, соціальних та економічних показників; 

формування системи раннього попередження, 

моніторингу та оцінки природних та техноген-

них ризиків і загроз [7]. 

Варто зазначити, що спроба домогтися 

прогресу в забезпеченні стійкості управління 

сталим розвитком туристично-рекреаційних те-

риторій може бути невдалою без об’єктивної 

оцінки того, що лежить в її основі, тобто прин-

ципів дотримання та вимірювання самого проце-

су сталого розвитку. Визначення та використан-

ня показників сталості є центральним компонен-

том процесу управління. Показники дозволяють 

відстежувати певні зміни з плином часу в послі-

довній та постійній манері, допомагають прояс-

нити цілі та найголовніше змушують їх бути 

більш точними. Вони можуть бути використані, 

щоб показати поточний стан галузі, вплив тури-

зму на рівень доходів громадян, зусилля управ-

лінських дій щодо зменшення рівня забруднення 

тощо. Використання показників сталості дозво-

ляє за необхідності попередити або внести зміни 

в діяльність державних органів та органів місце-

вого самоврядування, а також забезпечити осно-

ву для довгострокового планування. 

Регулярний моніторинг змін в екологічних 

та соціально-економічних аспектах з використан-

ням показників сталості дозволяє управлінню роз-

витком туристично-рекреаційних територій стати 

більш гнучким та адаптивним. Слід виокремити 

п’ять критеріїв для вибору показників сталого 

розвитку: актуальність цього показника для обра-

ної проблеми; можливість одержання й аналізу 

необхідної інформації; довіра до інформації та 

довіра до користувачів даних; якість і простота 

розуміння серед користувачів; порівнянність за 

часовими і територіальними ознаками. В ідеалі, 

детальний моніторинг туристично-рекреаційних 

територій має включати такі об’єкти дослідження: 

державні відомства та установи, що здійснюють 

регулювання в сфері туризму, регіональна та міс-

цева влада, сегменти туристичних асоціа-

цій,транспортний сектор, національні парки та 

інші природоохоронні території, об’єкти культур-

ної спадщини та суб’єкти їх охорони; екологічні 

організації; громадськість, університети та інші 

органи, пов’язані з туристичною освітою та про-

фесійною підготовкою, торговельні об’єднання 

тощо. Систематичний моніторинг дозволяє визна-

чити тенденції та чинники сталого розвитку тури-

стично-рекреаційної території.  

Діюча в Україні Конвенція про оцінки 

впливу на навколишнє середовище [14] у транс-

кордонному контексті вимагає від держав-членів 

здійснення моніторингу стану збереження на-

вколишнього середовища. Зміст та обсяг моніто-

рингу включає: критерії для охоронного статусу, 

розмір (діапазон) природоохоронної області, 

структуру і розмір інвентаризації біологічних 

видів середовища, перспективи, порушення та 

небезпеки. Але цей аналіз включає тільки показ-

ники, що стосуються стану природного середо-

вища. При цьому виникає необхідність проводи-

ти дослідження з врахуванням оптимізації турис-

тичних потоків Карпатського регіону. Також 

економіко-екологічне преференційне прогнозу-

вання розвитку рекреаційних територій повинно 

мати соціально-економічну оцінку стану рекреа-

ційних ресурсів і розробку на її основі системи 

заходів щодо повного запобігання або максима-

льного пом’якшення негативної дії туристично-

рекреаційних комплексів на природне довкілля з 

урахуванням змін природно-ресурсного потенці-

алу і потреб у природних ресурсах [12, с. 9]. То-

му для моніторингу туристичних територій про-

понується використовувати такі показники: еко-

логічна ємність (здатність біологічних видів ви-

тримувати навантаження); соціально-культурна 

потужність (визначення меж впливу туристичних 

потоків на місцеві співтовариства); психологічна 

потужність (чисельність туристів, яку місцеві 

жителі вважають прийнятною); інфраструктур-

ний потенціал (це елемент, що найбільш легко 

змінюється в середньостроковій та довгостроко-

вій перспективі (наприклад, здатність транспор-

тної системи, здатність водо- та електропоста-

чання, кількість готельних номерів); управлінсь-

ка потужність (здатність залучати туристів без 

створення економічних та адміністративних про-

блем); попит у сфері туризму; стан навколиш-

нього середовища; кількість відвідувачів та їх 

задоволеність; кількість туристичних підпри-

ємств; місцеві асоціації в сфері туризму. 

Отже одним із головних принципів стало-

го розвитку туристичної галузі Карпатського ре-
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гіону повинно стати дотримання обмежень пото-

ків відвідувачів на основі встановлення науково 

обґрунтованих нормативів відвідання природоо-

хоронних територій і забезпечення їх фізичної 

охорони відповідними структурами. Визначення 

меж є дуже важливим питанням, а оскільки Кар-

патський регіон має значний туристично-

рекреаційний потенціал, то турбота за екологічну 

чистоту завдяки зведенню до мінімуму забруд-

нення повітря, води і землі та накопичення від-

ходів поліпшує якісний стан туристично-

рекреаційних територій і, в свою чергу, задово-

леність споживача туристичною послугою. Тому 

перевага повинна бути віддана тим варіантам 

рішень, які приносять найменші екологічні та 

соціальні наслідки і високі економічні вигоди. 

Перед прийняттям будь-якого рішення стосо-

вно туристично-рекреаційних територій управлінці 

мають відповісти на запитання: чи можна досягти 

аналогічного результату, роблячи речі таким чином, 

щоб мати найменший негативний вплив на навколи-

шнє середовище? При цьому слід завжди пам’ятати 

визначення сталого розвитку як процесу задоволення 

потреб нинішнього покоління без створення загроз 

для майбутніх поколінь, окреслене ще 1987 році у 

доповіді Всесвітньої комісії з навколишнього середо-

вища та розвитку. Зрозумілим стає той факт, що роз-

виток туризму та збереження природного середовища 

взаємопов’язані, а позитивних результатів можна 

досягти, лише використовуючи нормативні, фіскаль-

ні, фінансові, екологічні, соціально-мотивуючі та еко-

логічні інструменти і механізми. 

На сьогоднішній день в Україні існуюче при-

родоохоронне законодавство повинно бути перегля-

нуте. Критичною проблемою залишається врегулю-

вання земельних прав окремих осіб і громад, що є 

дуже важливим у відповідних обставинах, оскільки 

це заохочує підприємства туризму використовувати 

землю та ресурси з урахуванням критеріїв сталого 

розвитку. Стосовно фіскальних інструментів, то по-

датки і збори повинні визначатися за принципом 

«забруднювач платить». Надання фінансової підт-

римки та комерційних можливостей конкретним 

типам проектів впливає на поведінку туристичних 

підприємств територій. Важливим питанням зали-

шається екологічна освіта. Університети повинні 

навчати, надавати технічну допомогу, а також реко-

мендації для управління туристичною сферою із 

застосуванням природоохоронного законодавства. 

Туризм також є дуже важливим джерелом 

працевлаштування. Але, як бачимо з табл. 2, у 

зв’язку з економічною кризою та війною багато 

працівників, особливо зайнятих у сезонних робо-

тах, звільняються. Це може бути подолано шля-

хом запровадження системи контрактів, які ви-

магають адекватного соціального забезпечення, 

попереднього повідомлення про звільнення, на-

дання вихідної допомоги. 
Таблиця 2 

Середньооблікова кількість штатних працівників туристичних підприємств 

 у Карпатському регіоні (осіб) та темпи її приросту, %* 

Область 2012 рік 2013 рік 
Темпи приросту, 2013  

до 2012 року, % 
2014 рік 

Темпи приросту, 2014 до 

2013 року, % 

Закарпатська 4032 4238 5,1 3840 -9,4 

Івано-Франківська 2754 2910 12,2 2586 -11,1 

Львівська 16414 12074 - 26,4 11373 -5,8 

Чернівецька 693 902 30,2 628 -30,4 

* Складено та розраховано за даними обласних державних адміністрацій 

Незважаючи на важливість людських ресурсів 

у сфері туризму, все ж таки робота у сфері туризму 

часто є низькооплачуваною, з поганими умовами та 

низькою безпекою праці. Часто це пов’язано з фраг-

ментацією цього сектору, який характеризується 

сезонністю, неповним робочим днем і часто сімей-

ною зайнятістю. Поліпшення умов для працівників 

може привести до більш високої ефективності та 

продуктивності їх праці. У рамках держави повинні 

регулюватися основні трудові норми, забезпечення 

можливості вищої заробітної плати та поліпшення 

умов праці. Місцева влада може забезпечити це за-

вдяки таким заходам, як дисконтні сезонні пропози-

ції, промоція історичних та культурних пам’яток, 

регулювання причин сезонності, забезпечення та 

дотримання трудового розпорядку тощо. Так, діло-

вий туризм (зустрічі, симпозіуми, конференції, ви-

ставки) може забезпечити позитивні показники поза 

туристичним сезоном. 

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень. Забезпечення ефективного управління турис-

тично-рекреаційними територіями, яке б відповідало 

Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат [14], є одним з найголовніших питань сталого 

розвитку Карпатського регіону. Управління туристи-

чно-рекреаційними територіями Карпатського регіо-

ну повинно орієнтуватися на сталість та збереження 

навколишнього середовища та культурної спадщини. 

Цього можна досягти завдяки заміні класичного ту-

ризму альтернативним (екотуризм, зелений туризм, 

кваліфікований туризм), що дозволяє зберегти стан 

природних ресурсів Карпатського регіону; врахуван-

ню екологічних компонентів у інвестиційних проек-

тах; проведенню постійного моніторингу стану на-

вколишнього середовища. Формування системи 

управлінських заходів щодо забезпечення сталого 

розвитку Карпатського регіону становитиме перспек-

тивне поле наукових розвідок у цій сфері. 
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