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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО 

РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

 

В роботі показано, що в умовах сталого розвитку Карпатського регіону, 

продуктивні сили і структура економіки повинні якнайтісніше узгоджу-

ватися з наявними ресурсами,  відтворювальним і асиміляційним потен-

ціалом навколишнього природного середовища всіх територій, які вхо-

дять до його складу. 

Ключові слова: сталий розвиток, карпатський регіон, продуктивні сили, 

потенціал навколишнього середовища. 

 

В работе показано, что в условиях устойчивого развития Карпатского 

региона, производительные силы и структура экономики должны тес-

нейшим согласовываться с имеющимися ресурсами, воспроизводствен-

ным и ассимиляционным потенциалом окружающей среды всех терри-

торий, входящих в его состав. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, карпатский регион, производи-

тельные силы, потенциал окружающей среды.  

 

There has been shown in the work that the economical productive forces and 

structure must be most tightly coordinated with available resources, a 

reproductive and assimilation potential of the environment around all the 

territories that it consists of in the conditions of the stable development of a 

Carpathian Ukrainian part. 

Keywords: sustainable development, Carpathian region, the productive 

forces, the potential of the environment.  

 

До Карпатського регіону прийнято відносити територію Львівської, Іва-

но-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей, на яких розташо-

вані Українські Карпати. Карпатський регіон займає площу 56,6 тис. км. кв., 

що становить 9,3% території України, тут проживає близько 6,4 млн  чоловік, 

що становить 12,3 % населення України. 

Збереження та стале використання природних ресурсів Карпат вимагає 

регіональної співпраці всіх країн Карпатського регіону. Тому у 2003 році в 

рамках Карпатської конвенції було укладено низку угод про співпрацю у різ-

них сферах життя народів Карпат і першочергово у сфері охорони природи. 

Згідно з Конвенцією Карпати належать до найважливіших за екостабілізацій-

ною, економічною та соціальною роллю регіонів Європи.  
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Українська частина Карпат – не тільки один з найбільш мальовничих ку-

точків України, але і найзначніший східноєвропейський курортний та  оздо-

ровчо-рекреаційний природний об’єкт, зона цінних лісових масивів, котрі ві-

діграють роль потужної водорегулюючої і повітряочисної системи для всієї 

Європи. Клімат Українських Карпат помірно континентальний, теплий, але 

його термічні режими і умови зволоження змінюються із висотою у широких 

межах.  Карпати багаті на мінеральні та термальні  води, в горах зосереджено 

третину лісових запасів України, тут росте понад 2110 видів квіткових рос-

лин (50% генофонду судинних рослин України), велика кількість цінних де-

рев і лікарських рослин. 

Рівень економічного розвитку Карпатського регіону оцінюється як серед-

ній. За величиною валового продукту в розрахунку на душу населення, лише 

Львівська область перевищує середньо український показник, а Закарпатська 

взагалі має найнижчий показник в Україні. 

В Карпатському регіоні темпи деградування "сфери життя" значно пере-

вищують темпи усвідомлення населенням і владою цього надзвичайно небез-

печного процесу. Регіон характеризується різнорівневою системою виробни-

чих відносин, його виробничі потужності ще з радянських часів зорієнтовані 

на комплектуючі вироби. Панівне місце в структурі виробничих галузей за-

ймають енерговитратні лісопереробний і сироовинно-видобувний комплекси. 

Нарощування обсягів виробництва в цих галузях весь час супроводжувалося 

створенням хімічних і лісохімічних потужностей, хронічним відставанням 

виробництв, і насамперед технологічних процесів, від світових стандартів, 

неконтрольованою появою і нагромадженням різноманітних токсичних від-

ходів, техногенним навантаженням на довкілля регіону. Особливо великої 

шкоди довкіллю Карпатського регіону наносить варварське відношення до 

основного природного багатства  - лісів. Науково необґрунтовані промислові 

рубки лісу в останні два століття привели до зменшення їх площ, порушили 

вікову структуру, зменшили щорічний природний приріст деревини, нанесли 

шкоду водоутворюючій системі, стали причиною частих стихійних лих (по-

вені, зсуви, селеві потоки, змив родючого ґрунту, буреломи тощо). Поступо-

во Карпатський регіон з "перлини України" перетворився в екологічно усере-

днений регіон техногенно забрудненої країни [1, 2]. 

Питання сталого розвитку окремих регіонів у теоретичному плані ви-

вчалося зарубіжними та вітчизняними науковцями. Зокрема, проблемам ста-

лого розвитку регіону присвячені роботи Багрова М.В., Бистрякова І.К., Бож-

ка С.М., Борщука Є.М., Буркинського Б.В., Вахович І.М., Галушкіної Т.П., 

Герасимчук З.В., Данилишина Б.М., Долішнього М.І., Дорогунцова С.І., Жа-

рової Л.В., Карпінського Б.А., Кравціва В.С., Масловської О.Ц., Мельни-     

ка Л.Г., Семенова В.Ф., Степанова В.Н., Харічкова С.К., Хвесика М.А., Хло-

бистова Є.В., Шевчука В.Я., Шостак Л.Б. та ін. Вченими було вивчено вітчи-

зняну та зарубіжну практику втілення засад сталого розвитку регіонів. Проте 

аналіз економічної літератури з проблем сталого розвитку регіонів свідчить 
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про недостатнє дослідження теоретичних засад процесів сталого розвитку 

прикордонних регіонів, їх особливостей, відсутність методичного забезпе-

чення оцінки сталого розвитку Карпатського регіону. 

Соціально-економічна та екологічна характеристика регіону.� Структура 

промислового комплексу Карпатського регіону значно змінилася в останні 

два десятиліття. Однак основні промислові центри регіону зберегли свою ос-

новну спеціалізацію. У Львівській економічній зоні виділяють Передкарпат-

ський (Дрогобич – машинобудування, деревообробка, легка промисловість; 

Стрий – машинобудування, харчова і деревопереробна галузі; Борислав – на-

фтовидобувна, легка і хімічна промисловість; Новий Розділ і Яворів – вироб-

ництво сірки), Північний (Червоноград – видобуток вугілля, легка промисло-

вість; Сокаль – хімічна промисловість; Добротвір – електроенергетика) та 

Львівський (машинобудування, харчова та легка галузі). Івано-Франківська, 

Чернівецька та Закарпатська області мають схожі спеціалізації, основу яких 

складає лісопромисловий комплекс. Крім того, в Івано-Франківській області 

виділяють – нафтопереробну (Долина, Надвірна), хімічну (Калуш, Івано-

Франківськ), машинобудівну (Івано-Франківськ) галузі; в Чернівецькій обла-

сті – машинобудування, легка і харчова промисловість (Чернівці), в Закар-

патській області – переробна (Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст), машино-

будування (Ужгород, Мукачево).  

Сільське господарство Карпатського регіону відноситься до багатогалузе-

вого. З півночі на південь в регіоні  виділяють такі зони спеціалізації: мало-

поліська (льонарство, буряківництво, хмелярство, картоплярство, молочно-

м’ясне тваринництво); лісостепова (зернове господарство, м’ясне і молочне 

тваринництво, свинарство, птахівництво); карпатська з підзонами – передгір-

ська передкарпатська (льонарство, картоплярство, молочно-м’ясне тваринни-

цтво); гірська (м'ясо-молочне і м’ясне тваринництво, овочівництво, льонарст-

во); передгірська закарпатська (виноградарство, садівництво, тютюнівництво, 

молочно-м’ясне тваринництво і птахівництво). 

Таблиця 1  

Частка основних галузей промисловості Карпатського регіону, % [3] 

Промисловість 

Регіони 

Львівська 

обл. 

Івано-Фран-

ківська обл. 

Закарпатська 

обл. 

Чернівецька  

обл. 

Легка промисловість 12,6 19,3 17,6 24,7 

Харчова промисло-

вість 

12,9 19,2 15,3 17,4 

Лісопромисловий 

комплекс 

4,6 12,9 18 8 

Хімічна і нафтохімічна 

промисловість 

6,3 12,0 1,7 6,8 

Разом 36,4 63,4 52,6 56,9 
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Рівень економічного розвитку Карпатського регіону оцінюється як серед-

ній. За величиною валового продукту в розрахунку на душу населення, лише 

Львівська область перевищує середньо український показник, а Закарпатська 

взагалі має найнижчий показник в Україні. Частка Карпатського регіону у 

валовому регіональному продукті (ВРП) становить близько 8,4%, тоді як те-

риторія регіону та його населення становлять 9,3% та 12,3% відповідно до 

аналогічних характеристик України (табл. 2) [3]. Це свідчить про диспропор-

ції в соціально-економічному розвитку регіонів України та, зокрема, про від-

носно низький рівень економічного розвитку Карпатського регіону. При 

цьому часто акцентується увага на тому, що територіальні особливості та на-

явні запаси паливно-енергетичних ресурсів не дають змогу нарощувати поте-

нціал виробничих галузей регіону. Суть проблеми вбачається в тому, що ная-

вні запаси нафти, газу, кам’яного і бурого вугілля, горючих сланців, торфу у  

родовищах, які використовуються вже вичерпуються, а в ново розвіданих є 

незначними [4]. 

Таблиця 2 

Порівняльні показники соціально-економічного розвитку  

Карпатського регіону 

Регіони України 2006 2007 2008 2009 2010 

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн 

Україна 11 630 15 496 20 495 19 832 23 600 

Карпатський регіон 7 184 9 197 11 810 11 510 13 596 

в тому числі 

Закарпатська обл. 6 576 8 452 10 626 10 081 12 278 

Івано-Франківська обл. 8 157 10 055 12 940 12 485 14 814 

Львівська обл. 8 351 10915 13 902 14 093 16 353 

Чернівецька обл. 5 650 7 369 9 771 9 383 10 939 

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту % 

Україна 107,3 107,9 102,3 85,6 104,2 

Карпатський регіон 105,8 105,8 101,9 87,2 101,9 

в тому числі 

Закарпатська обл. 106,6 108,2 103,9 82,1 108,2 

Івано-Франківська обл. 102,5 100,8 97,5 89,3 98,3 

Львівська обл. 108,3 105,8 100,7 88,3 101,7 

Чернівецька обл. 105,5 108,3 105,4 88,6 99,4 

Валовий регіональний продукт млн  грн 

Україна 544 153 720 731 948 056 913 345 1 082 

569 

Карпатський регіон 46 086 59 083 75 458 74 222 87 290 

в тому числі 

Закарпатська обл. 8 158 10 508 13 208 12 542 15 299 

Івано-Франківська обл. 11 316 13 916 17 883 17 241 20 444 

Львівська обл. 21 486 27 987 35 534 35 955 41 655 

Чернівецька обл. 5 126 6 672 8 833 8 484 9 892 
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Основні потужності паливно-енергетичного комплексу Карпатського ре-

гіону зосереджені у Львівській та Івано-франківській областях. Нафтохімічне 

виробництво (гірничо-хімічна промисловість, основна хімія, виробництво хі-

мічних волокон, лакофарб, реактивів тощо) у загальному обсязі промислово-

го виробництва Карпатського регіону займає: Івано-Франківська – 12,0%, Че-

рнівецька – 6,8%, Львівська область – 6,3%, Закарпатська – 1,7%.   

З ряду об'єктивних і суб'єктивних причин намітилися (а в останні роки — 

поглибилися) тенденції до соціально-економічного занепаду регіону: розба-

лансовано господарські зв'язки, прогресує безробіття, загострюються дис-

пропорції в життєвому рівні населення в його гірській і рівнинній частинах, 

наближається до критичної демографічна ситуація, деградує унікальна при-

рода Карпат, занедбано історико-культурні цінності регіону. Щорічно за межі 

України в пошуках роботи виїжджає значна частина працездатного населен-

ня вказаних областей (за межами України працює за різними оцінками 4,0-       

5,5 млн  чол.) . 

Середньомісячна заробітна плата в областях регіону є значно нижчою, 

ніж в середньому по Україні (табл. 3) [3]. 

 

Таблиця 3 

Середньомісячна заробітна плата в Україні та областях Карпатського регіону 

Регіон 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 

Україна 1351 1806 1906 2247 2639 

Карпатський регіон 1126 1492 1595 1880 2133 

у тому числі: 

Закарпатська 1091 1453 1562 1854 2076 

Івано-Франківська 1180 1543 1627 1935 2221 

Львівська 1183 1570 1667 1951 2246 

Чернівецька 1051 1402 1523 1778 1989 

 
Карпатському регіону, притаманні всі економічні, соціальні і екологічні 

проблеми, характерні для України та світової цивілізації в цілому. Найбіль-

ший тиск на природу і навколишнє середовище в регіоні створюють [4, 6]: 

- промислове і сільськогосподарське виробництва, в першу чергу, по-

тужності, які виробляють хімічно активні, отруйні і радіоактивні відходи 

(заводи хімічної галузі, лісохімкомбінати, цехи і дільниці гальванічного ви-

робництва, асфальтобітумні заводи тощо); 

- автотранспортна і залізнична галузі; 

- видобувна промисловість (шахти, кар’єри тощо); 

- магістральні нафто-, газо-, продуктопроводи; 

- потужні джерела електромагнітних полів (радіолокаційні станції, еле-

ктропідстанції, високовольтні лінії тощо); 
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- навантажувально-розвантажувальні роботи і міграційні процеси, 

пов’язані з прикордонним співробітництвом; 

- науково необґрунтована вирубка лісів, яка супроводжується появою 

цілої низки проблем (ерозія, руйнування родючого шару ґрунту, зменшення 

потужностей водоутворюючої системи, поява буреломів, повеней, зсувів, 

селевих потоків тощо). 

Ці та ряд інших негативних явищ і тенденцій (не кажучи вже про суто 

виробничі проблеми) є, безумовно, наслідком непродуманої соціально-

економічної політики влади в попередні роки.�Оцінка екологічної ситуації 

показує, що для більшої частини Карпатського регіону характерними є іс-

тотна антропогенна трансформованість ландшафтів і значна забрудненість 

середовища. Хоча, на відміну від інших регіонів України (таких, як Донбас, 

Придніпров'я), поширення забруднення не має тут загального, площинного 

характеру. Однак у деяких його місцях сформувалися стабільні вогнища за-

грозливого екологічного стану (наприклад, у межах Дрогобицької агломе-

рації – Дрогобич, Борислав, Стебник, Трускавець, де розвинуті гірничохімі-

чна, нафтопереробна, лакофарбова та інші галузі промисловості ставлять 

під загрозу розвиток рекреаційного господарства; аналогічна ситуація скла-

лася і в межах Львівсько-Волинського вугільного басейну, в зонах впливу 

Яворівського і Роздільського ВО «Сірка», Калуського ВО «Оріана») [2, 3]. 

В останні роки, внаслідок порушення режиму виробничих процесів, у 

Карпатському регіоні значно зросла загроза виникнення екологічно небез-

печних технологічних аварій і катастроф. Крім того, треба рахуватися і з 

тим, що майже четверта частина його населення проживає в зонах з підви-

щеним екологічним ризиком функціонування промислових об'єктів, яких у 

регіоні майже три сотні. За забрудненістю повітря і вод Карпатський регіон 

займає 4-е, а за забрудненістю ґрунтів мінеральними добривами і пестици-

дами – відповідно, 1-е і 2-е місця в Україні. Відносно висока забрудненість 

повітря зумовлена наявністю на його території значної кількості хімічно-

агресивних та сировинно-видобувних виробництв. До іншої групи концен-

трованих шкідливих речовин належать великі міста регіону, де викиди ав-

тотранспорту становлять 60-70% їх загальної кількості. З огляду на віднос-

но невелику площу міст Карпатського регіону та їх історично щільну забу-

дову, тут вплив цього фактора може бути відчутнішим, ніж в індустріаль-

них, але значно просторіших, містах Сходу і Півдня України. 

Дефіцит потужних джерел водозабезпечення зумовив відсутність у Кар-

патському регіоні великих водомістких виробництв. Це до певної міри по-

в'язане з відносно низьким показником забрудненості води на його терито-

рії порівняно з середнім по Україні. Так, щорічне споживання  води в Кар-

патському регіоні досягає порядку 1,2 млрд   м
3
  (що становить тільки 3,6% 

від загальнодержавного використання), а обсяг оборотної та послідовно ви-

користовуваної води є  вищим, ніж у середньому по Україні  (90% в Кар-

патському регіоні проти 80% по Україні). Стан водозабезпечення карпатсь-
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ких населених пунктів з кожним роком погіршується внаслідок переважан-

ня екстенсивних підходів до нарощування�обсягів водопостачання, при не-

ефективному організаційно-економічному і відсталому технічному  забез-

печенні водогосподарської діяльності. 

Особливу тривогу викликає висока забрудненість ґрунтів регіону міне-

ральними добривами і пестицидами, якій значною мірою   сприяє галузева 

спеціалізація   його сільського  господарства на   виробництві овочів і тех-

нічних культур, а особливо – деяких ранніх сортів овочів і фруктів (ранні 

сорти капусти, помідор, перцю, суниці тощо – Закарпаття���
Особливо великої шкоди довкіллю Карпатського регіону наносить вар-

варське відношення до основного природного багатства – лісів. Науково 

необґрунтовані великі рубки лісу в останні два століття привели до змен-

шення їх площ, порушили вікову структуру, зменшили природний приріст 

деревини, нанесли шкоду водоутворюючій системі, стали причиною частих 

стихійних лих (повені, зсуви, селеві потоки, змив родючого ґрунту, буре-

ломи тощо). У період з 1947 по 1957 роки у Карпатах було заготовлено по-

над 70 млн м
3
 деревини, внаслідок чого знеліснено 20% площі. Ця ситуація 

повторилася на зламі століть. Внаслідок збезлісення схилів активізуються 

зсувні процеси, збільшується кількість паводків на�гірських річках, зміню-

ється мікроклімат. Залісення вирубок монокультурою ялини призводить до 

частих буреломів. 

За останні десятиріччя в регіоні Карпат та, зокрема у Закарпатті, почас-

тішали випадки екологічних катастроф. Суцільні рубки лісу у минулому 

столітті, зниження верхньої межі лісу, заміна природних букових деревос-

танів штучними ялинниками, деградація заплавних комплексів низовини та 

інші негативні чинники призвели до втрати функціонального ядра природ-

ного комплексу ландшафтів "гори – низовина". Глибоко порушені водоре-

гуляційна, ґрунтозахисна та кліматоутворювальна функції лісу. Це підтвер-

джують такі явища, як руйнівні повені, зсуви, селі, і як результат - ерозія 

ґрунтів та втрата водних ресурсів. Так, наприклад, при сучасному стані ба-

гатьох лісових масивів Карпат середньорічний змив ґрунту з гірських схи-

лів становить 0,5 см, внаслідок чого 4,5 млн тонн дрібнозему та поживних 

речовин річками виносяться за межі області [6], оскільки деградовані за-

плавні екосистеми низовини та наявні дамби не дозволяють замкнути цикл 

колообігу речовини та енергії у межах території. Це особливо актуально 

для Закарпаття, де розораність земель, зокрема низовини у середньому ста-

новить 75%, а собівартість окремих видів сільськогосподарської продукції 

через низку причин у декілька разів вища, ніж у інших регіонах України. 

Особливо швидкими темпами відбувається втрата водних ресурсів. Зок-

рема, рівень підземних вод на Закарпатській низовині з кінця 60-х років 

минулого століття до початку 90-х знизився близько на 2 м, а з середини 

80-х – спостерігається тенденція до підвищення середньорічної температу-
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ри повітря та збільшення кількості сумарних атмосферних опадів, що є пе-

вною мірою наслідком потепління клімату. Тому тепер особливо важливим 

є відновлення рослинного покриву усіх рослинних поясів регіону. 

Загалом, у Карпатському регіоні з кінця ХІХ до середини 90-х років      

ХХ століття 21 раз мали місце катастрофічні повені, 16 – селеві потоки,       

25 – лавини і 12 – вітровали, які нанесли збитків народному господарству в 

мільярди грн [6]. Таких руйнівних повеней, як  в останнє десятиліття Кар-

патський регіон ще не знав ніколи. Збитки від повеней в Карпатському ре-

гіоні в останні десятиліття щороку  оцінюються сумою майже  в 15 млн  

грн, а в 1998, 2001 і 2011 роках вони склали 500, 300 і 600 млн  грн, відпо-

відно. Найстрашніше полягає в тому, що інтенсивність повеней, їх частота 

виникнення, зруйновані та залиті водою території,  масштаби руйнацій, які 

вони приносять  та кількість людських жертв зростають з року в рік. 

Для Карпатського регіону особливо гострою є проблема гірських  райо-

нів, які повинні мати спеціальний статус, яким би законодавчо закріплялися 

необхідні пільги і соціальні гарантії їх жителям, У цьому зв'язку дуже важ-

ливе значення має прийнятий Верховною Радою Закон України «Про статус 

гірських населених пунктів України» (Закон України № 56/95 від 

15.02.1995 р.) та прийняття Державної програми соціально-економічного 

розвитку Карпатського регіону, розроблену Інститутом регіональних дослі-

джень  НАН України разом з Міністерством економіки України та виконав-

чими структурами обласних рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львів-

ської і Чернівецької областей. 

Для захисту від весняних талих та великих осінніх дощових вод цивілі-

зована Європа століттями будувала дамби, берегові укріплення, регулюючі 

стік  водосховища інші гідротехнічні захисні споруди на ріках. Цього було 

достатньо щоб цілком захистити себе від великої води. Ці технічні споруди 

надійно захищали людство від води до останніх десятиліть. Все різко змі-

нилося на початку ХХІ століття, коли паводки та повені почали виникати 

досить часто і  непрогнозовано, а велика вода почала виходити з під конт-

ролю людини та з великою силою нищити всі техніко-технологічні надбан-

ня  людства. 

Потрібно визнати, що метеорологічні умови як  восени 2010 року, так і 

на  самому початку 2011 року, були й насправді несприятливими для Євро-

пи. Літні дощі та зимове потепління сприяли раптовому накопиченню вели-

ких мас води в Карпатах та Альпах, які швидко переповнили русла багатьох 

рік і вилилися на європейські долини. Але будучи причиною виникнення 

повеней, надмірна кількість води аж ніяк не може виступати головним ви-

нуватцем тих катастрофічних наслідків і величезних збитків, які випали на 

долю Європи та, зокрема і областей Карпатського регіону в останні роки. 

За висновками багатьох науковців і спеціалістів, які вивчають ці явища, 

основну причину катастрофічних повеней останнього часу слід шукати не 

тільки у зміні природних умов, а у великому техногенному тиску на приро-
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ду, який спричинює людство в останні роки. Саме техногенний тиск є при-

чиною всіх природних катаклізмів, в тім числі  зміні природних умов та все 

зростаючій кількості і інтенсивності паводків і повеней. 

Значна частина проблем у взаємовідносинах суспільства з природою 

обумовлена й відсутністю екологічної культури та екологічної свідомості 

на рівні особистісних цінностей. Екологічна культура є мірою моральної 

зрілості людини, мірою її здорового глузду в багатьох поступках та діях. 

Крім того, слід усвідомлювати, що руйнівні процеси в природі, та і в суспі-

льстві, як правило, супроводжуються появою внутрішнього неспокою лю-

дини, створюють умови для неврозів, загального психозу, викликають агре-

сію та деструктивну поведінку [8, 9].  

Таким чином приходиться констатувати, що в Карпатському регіоні те-

мпи деградування «сфери життя» значно перевищують темпи усвідомлення 

населенням і владою цього надзвичайно небезпечного процесу. Поступово 

Карпатський регіон з "перлини України" перетворився в екологічно усеред-

нений регіон техногенно забрудненої країни  [4, 8]. 

Засади сталого розвитку. Враховуючи все сказане вище, можна прийти 

до висновку, що населення Карпатського регіону сьогодні проживає в умо-

вах соціально-економічного дискомфорту, тут накопичилося багато еколо-

гічних, економічних та соціальних проблем, вирішення яких потребує зу-

силь як з боку держави, так і громадськості. Визначальними у розв’язанні 

існуючих між людською діяльністю та природою протиріч мають стати всі 

методи і засоби з допомогою яких можна формувати екологічну культуру 

та екологічну свідомість населення. Це можливо лише на основі глибокого 

філософського, соціально-політичного і психолого-педагогічного осмис-

лення змісту людського буття, суспільних норм існування цивілізації. В 

кожної людини потрібно формувати глибокий екологічний світогляд, розу-

міння домінанти природних цінностей над штучно створеними матеріаль-

ними благами, усвідомлення розумних меж власних потреб, готовності під-

порядкувати особисті інтереси законам і можливостям природи. Тільки че-

рез процес навчання і виховання людство у змозі виробляти необхідну ін-

формацію і знання, які створять умови для сталого розвитку цивілізації [7, 

8]. 

На Всесвітній екологічній конференції з природного середовища й роз-

витку, яка відбулася в Ріо-де-Жанейро у червні 1992 року, визначено і при-

йнято 27 загальних принципів, дотримання яких є обов’язковою умовою 

переходу суспільства до сталого розвитку. Зауважимо, що уряди країн (а це 

179 країн із 185 членів ООН), які підписали документи цієї конференції, зо-

бов’язалися розробити й прийняти національні концепції сталого розвитку. 

В їх основу, згідно прийнятої "Програми дій", мають бути закладені насту-

пні обов’язкові правила [3, 4]: 
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- забезпечення психічного розвитку та здоров’я людини с основним за-

вданням життєдіяльності кожного суспільства; 

- визначення розумної й достатньої межі задоволення власних матеріа-

льних потреб людини; 

- прагнення охороняти основні екосистеми Землі та опановувати знан-

нями про управління природними ресурсами; 

- прийняття концепції відкритої економічної системи та засад справед-

ливої торгівлі; 

- узгодження національних екологічних політик та створення міжнарод-

них проекологічних структур; 

- розвиток прав й активності громадян. 

В самому загальному вигляді, в концепції сталого еколого-економічного 

розвитку суспільства, держави, або окремо взятого регіону, орієнтованого 

на оптимальне задоволення потреб людей, забезпечення достатньої якості 

життя, раціонального використання природних ресурсів і збереження до-

вкілля, основна увага акцентується на створенні таких передумов: 

- політична система мас забезпечити участь широкої громадськості у 

прийнятті всіх важливих рішень; 

- економічна система повинна вміти організувати розширене виробницт-

во та науково-технічний прогрес на власній основі і забезпечувати збере-

ження еколого-ресурсної бази; 

- соціальна система покликана знімати напруження, що виникають в 

процесі економічного розвитку; 

- технологічна система повинна стимулювати постійний і ефективний 

пошук нових оптимальних рішень; 

- владна структура мас мати гнучкий характер і бути здатною до само-

корекцій та самовдосконалення; 

- міжнародна система повинна сприяти розвитку торгових та фінансових 

зв’язків на взаємовигідній основі. 

Концепцію сталого розвитку слід розглядати не в плані досягнення пев-

ної системи показників на планеті, у країні, чи регіоні у відповідні строки, а 

як напрям, в якому мають рухатися суспільство, народи, держави, їх регіо-

ни, окремі особистості сьогодні, завтра і в майбутньому. 

Зреалізувати ідею сталого розвитку можна лише за умов усвідомлення 

та дотримання наступних установок: 

- економічний розвиток у відриві від екології призведе до перетворення 

Землі в пустелю;  

- екологія без економічного розвитку закріплює бідність і несправедли-

вість; 

- екологія без права на дію неможлива, право на дію без екології є шля-

хом до колективного знищення. 

Тобто перехід до сталого еколого-економічного розвитку на території 

Карпатського регіону має визначати стратегію еколого-економічного роз-
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витку цієї території, особливо у питаннях раціонального природокористу-

вання,  збереження біосфери та навколишнього середовища. На основі про-

голошених в Ріо-де-Жанейро принципів у ряді країн Європи вже розроблені 

національні концепції сталого розвитку. Зокрема, в  Україні проект такої 

концепції схвалено Кабінетом Міністрів і надіслано на розгляд до Верхов-

ної Ради. Концепцію сталого розвитку прийнято і в Закарпатській області, 

такі ж документи потрібно б розробити і прийняти в інших областях Кар-

патського регіону. Основною метою  при запроваджені концепції сталого  

розвитку в областях (громадах), які входять до складу Карпатського регіо-

ну, має  стати прагнення створити умови для збалансованого розвитку те-

риторій, які входять до складу цього міжобласного утворення та збережен-

ня здоров’я людей, які проживають на вказаних територіях. 

Стратегія сталого еколого-економічного розвитку Карпатського регіону 

мала б  передбачати, що продуктивні сили, структура економіки, спеціалі-

зація та розміщення виробництв в сучасних умовах повинні якнайтісніше 

узгоджуватися з наявними ресурсами, продуктивним, відтворювальним і 

асиміляційним потенціалом навколишнього природного середовища всіх 

територій, які входять до складу Карпатського регіону. Більше того, рівень 

та характер використання природних ресурсів, насамперед земельних, вод-

них і мінерально-сировинних, масштаби й напрями вкладення грошей та 

капіталів, орієнтація техніко-технологічного та організаційного прогресу 

мають бути узгоджені не лише з поточними, а й з перспективними потре-

бами населення всіх територій, які входять до складу Карпатського  регіону 

[4, 5]. Перспективи сталого розвитку Карпатського регіону слід узгодити з 

комплексом сприятливих факторів: 

- географічний та геополітичний – займаючи вигідне географічне поло-

ження, регіон, по суті, є західними воротами України в Європу, що  ство-

рює  оптимальні умови для зовнішньоекономічної діяльності та прискоре-

ної інтеграції в європейські структури; 

- достатній ресурсний потенціал (природний, кліматичний, мінерально-

сировинний, трудовий) здатний забезпечити стабільний розвиток традицій-

них для області галузей економіки; 

- економічний – позитивні структурні зміни, досягнуті в останні роки, 

інтеграція в структури Єврорегіону, служать вагомою передумовою для по-

ступового економічного зростання; 

- транспортний – розвинута мережа автомобільних та залізничних доріг, 

існуючий повітряний зв’язок, мережа трубопровідних магістралей, з враху-

ванням зручного географічного положення, створюють оптимальні умови 

для інтеграції економіки регіону в європейські структури; 

- рекреаційний – регіон володіє потужним природно-рекреаційним поте-

нціалом для санаторно-курортного лікування та оздоровлення населення, 
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який у перспективі може перетворити рекреаційну сферу в одну з провід-

них галузей народного господарства краю; 

- екологічний – порівняно низький рівень антропогенного забруднення 

довкілля та виняткова екологічна роль Карпат на континенті сприяють по-

зитивному іміджу області на міжнародній арені; 

- історичний – відносно висока ринкова культура населення, обумовлена 

історичним минулим області, створює передумови для швидкої адаптації до 

нових економічних умов господарювання.  

Як зазначено в «Ужгородській декларації», що прийнята на міжнародній 

конференції «Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи», 

у м. Ужгород  8-10 вересня 2010 року, для реалізації ідей сталого еколого-

економічного розвитку на рівні Карпатського регіону, потрібно здійснити  

такі заходи: 

- перетворювати гірські території, зокрема Карпатський регіон, в куль-

турні, туристичні й рекреаційні центри зі збереженням самобутньої культу-

рної спадщини територій і створенням сучасної інфраструктури для відпо-

чинку та оздоровлення людей, а також умов для вирощування і виробницт-

ва екологічно чистої сільськогосподарської продукції; 

- реструктуризувати екологічно небезпечні галузі господарювання, перш 

за все лісозаготівельну і гірничодобувну, з урахуванням екологічного стану 

територій шляхом упровадження сучасних екобезпечних технологій, а та-

кож переорієнтацію на екологозбережні види діяльності суспільства; 

- забезпечити справедливе, ефективне і стале управління водними ресу-

рсами, модернізацію служб у сфері водопостачання і каналізації,  охорони  

водних ресурсів від забруднення; 

- посилити соціальний захист населення гірських регіонів, активізувати 

заходи щодо розвитку соціальної і транспортної інфраструктури; 

- сприяти соціально-економічному розвитку гірських регіонів шляхом 

стимулювання інвестиційної діяльності, приватного підприємництва і фер-

мерства; 

- сприяти застосуванню в гірських регіонах екологічно чистих джерел 

енергії, в тому числі гідро- і вітрових електростанцій. 

Висновки. При реалізації ідей сталого еколого-економічного розвитку 

на рівні Карпатського регіону, потрібно виходити з того, що цивілізовані 

народи покликані захищати і множити добро, законами і владою утверджу-

вати в суспільстві і суспільній свідомості вищі духовні цінності людського 

життя.  Враховуючи наявні в Карпатському регіоні природні, економічні та 

інтелектуальні ресурси, стратегічна мета полягає у створенні ефективної 

еколого-економічної системи, яка зможе забезпечити висхідний розвиток і 

екологічну безпеку Карпатського регіону. У цьому контексті важливе зна-

чення мають мати Концепція, Програми і Плани розвитку областей Карпат-

ського регіону на близьку і тривалу перспективу, в основу яких повинні за-

кладатися ідеї та принципи сталого розвитку. Тільки освіта, інтелект і еко-
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логічна культура, тобто безперервна освітянська навчально-виховна робота, 

можуть закласти основи сталого еколого-економічного розвитку окремих 

регіонів, країн та й світового товариства в цілому. 
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