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ське господарство згідно з принципами сталого управління 
природними ресурсами. 

Тому, виконання заходів і проведення реформ дозволить 
вийти на ефективну, рентабельну роботу користувачів мислив-
ських угідь. Таким чином надходження мисливських госпо-
дарств від реалізації дозволів на полювання, надання послуг 
мисливцям під час організації полювання, мисливського туриз-
му та інших видів мисливсько-господарської діяльності, може 
збільшитися на 30–50 %. 

N. M. Karpenko, docent; 
Y. O. Dzekun, senior lecturer 

HEEU «Poltava University of Economics and Trade», Poltava 
turizm@uccu.org.ua 

ECO-ECONOMICAL ASPECTS OF CONSTANT  
TOURISM DEVELOPMENT 

Nowadays scientists pay more attention to development of 
constant tourism [1–10]. Constant tourism development is an ability 
to save its quantitative and qualitative index for a long time, it means 
living up to the expectations of residents and tourists in short and in 
long period of time without any harm to the nature of that territory 
which is interested in its development [9]. 

Tourism, as an economic sector that is increasing all over the 
world and needs more environmental resource. As it is a result rising 
anthropogenic impact on ecosystem. Some scientists say that tourist 
activity and extension of its infrastructure create a danger for natural 
environment, similar to danger which happened in a result of indust-
rial development, urbanization or transport. According to the experts 
the part of tourism in destroying environment makes 5–7 % [2]. At 
the same time, deterioration of ecological situation leads to losing of 
attraction of tourists territories and decreasing of touristic demands, 
which is a great limiting index as dynamic development of tourists 
destinations and as territorial economic and social systems, in which 
they are developed. 

The influence of tourism on environment can be both direct and 
indirect (hidden). Lack of consideration of hidden impact of tourism, 
as economical sector, on environment leads to «undervaluation» of 
real ecologically dangers consequences of tourism activity. The 
building of touristic infrastructure, transportation, hotel and restau-
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rant business are perceived as separated economical sectors but not 
as linked components of one recreation complex, the main task of 
which is satisfaction of always increasing needs of tourism industry. 
They provide a big part of violations of ecological balance at the 
territories of tourism processes development. Indirect consequences 
are result of different types of infrastructures tourism services – air 
pollution because of car and air transport, which are the most impor-
tant means of transport nowadays, water pollution because of hotel 
and restaurants’ complexes waste, which are the most important 
means of location and nutrition of tourists, degradation of ground 
and development of inconvenient geomorphological events (landfall, 
avalanche) as a result of violation of nature oriented demands during 
recreational construction or creation temporary camping sites in 
protected environmental zones etc. Special concern belongs to 
uncontrolled building of tourism infrastructure and increasing of 
rates of recreational exertion in seaboard and sub mountain 
territories, which makes destruction of unique seacoast and mountain 
ecosystems and dangers ecological consequences for local people – 
pollution of water, flood, landslide and destroying of coastline. 

According to V. Smal and I. Smal tourism is a powerful factor of 
social and cultural influence and often a negative one [7]. Because of 
the high orientation on the mess and adaptation to needs and tourist’s 
expectations during religious observances, ethic rituals, festivals 
there can happen their standardization, impoverishment and losing of 
its identity. Tourist’s disregarding of local traditions concerning 
clothes and behavior (e.g. wearing shot skirts or shorts, drinking 
alcoholic beverages in public places in Muslim countries), causes 
stress in relationships between local people and tourists. 

Unfortunately, modern global character of tourism and main 
orientation on rapid tempo and results of economical growing of 
tourist’s business with ignorance of ecological imperatives injures 
environment and cause the growing animosity between people and 
nature [6]. At the same time tourism can be an operative factor of 
prolong social and economical increasing of regions, countries if its 
development will be based on optimal combination of four compo-
nents of social life: economical (dynamic development of agricul-
ture), social (increasing of people’s well-being), ecological (saving 
of regenerative ability of ecosystem) and mental (saving and 
increasing cultural values, moral priorities in people’s behavior). 
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Constant development of tourism destination means not only 
permanent flow of tourists and profit of tourism business but, first of 
all, opportunities for life-sustaining activities of local people (safe 
environment, availability of working places, dynamic development 
of infrastructure, saving cultural values and local traditions, 
stimulating of local economic development). It is possible only on 
the basis of rational uses of all resources which provide tourism 
functioning as economical sector of economy. 
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РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В умовах підвищення ролі туризму в економіці України під-
вищується внесок органів місцевого самоврядування в реаліза-
цію національної туристської політики, складовою якої є турис-
тична політика територіальних одиниць органів місцевого само-
врядування. Цьому сприяє Указ Президента України «Про Стра-
тегію сталого розвитку «Україна-2020» в якому запропоновані 
осьові орієнтири програми популяризації України у світі та 
просування інтересів України у світовому інформаційному 
просторі. Головна мета якої формування довіри до України, 
спрямування її позиціонування у світі на користь політичним та 
економічним інтересам нашої держави, а також на зміцнення її 
національної безпеки і відновлення територіальної цілісності. 
Ключове завдання – формування позитивного іміджу України як 
європейської, демократичної, конкурентоздатної держави із 
сприятливим бізнес-кліматом, зі своїм унікальним місцем у 
світовому розподілі праці та інтегрованої у глобальні ланцюги 
створення доданої вартості. Зокрема, в сфері туризму програма 
фокусуватиметься на забезпеченні: 

− підсилення інституційної спроможності для здійснення 
міжнародних стратегічних комунікацій; 

− синергії зусиль органів влади, бізнесу та громадянського 
суспільства для просування України у світі; 

− збільшення та оптимізації присутності України на міжна-
родних заходах та майданчиках; присутності у міжнародному 
академічному, культурному та громадському середовищі; 
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