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У вас у руках перший випуск Журналу. Редак-
ційна рада, автори статей, повідомлень та ілюстра-
цій і редколегія сподіваються, що і за своїм заду-
мом, і змістом та формою Журнал обов’язково 
стане нашим — спільним із читачами — науко-
во-просвітницьким та дискусійним майданчиком. 
Звісно, із читачами, зацікавленими, до яких ми з 
упевненістю відносимо людей освічених та сту-
дентську й шкільну молодь, котрі освіту ще лише 
здобувають.

Ідея просвітницького і наукового-популярного 
журналу, та ще й «прив’язаного» певним чином до 
європейського природно-географічного мегарегіо-
ну Карпатія, народжувалась непросто. Вирішальну 
роль зіграли кілька, найбільш важливих, на нашу 
думку, факторів: в Україні за роки незалежності так 
і не з’явилось пристойного науково-популярного 
журналу, що само по собі ще раз засвідчує байду-
жість влади до освітньо-інноваційного рівня країни 
у конкурентному світі; прискорення глобальних 
трансформацій найбільші виклики і загрози для ні-
велювання національних самоідентифікацій і тради-
цій духовності у Європі створює саме у мегарегіоні 
Карпатії, де етнічні культурні традиції ще відносно 
збережені у повсякденному житті і не перейшли у 
суто «фестивальні» форми на тлі суцільної урбаніза-
ції і зникнення індивідууму. Отже, ще  є що оберіга-
ти і примножувати в Карпатії.

Чому ще вартувало охопити просвітництвом і 
науково-популярним викладом проблеми саме циві-
лізаційного розвитку Карпатії? Відповідь водночас і 
проста, і складна: цивілізаційний розріз справді ні-
чим не обмежує тематику розвитку Карпатії у часо-
вому вимірі. З іншого боку, задля цивілізаційного 
кута зору неможливо уникнути системного аналізу 
при висвітленні подій, явищ і фактів, що мали й ма-
ють місце в Карпатії. Впевнені, що читачі легко по-
долають «складність» порівнянь з глобальним цивілі-
заційним процесом. І це  сприятиме розширенню і 
поглибленню їхнього світогляду.

Та найголовніше все ж полягає в іншому. Ми всі, 
починаючи зі шкільної лави і продовжуючи освітній 
марафон в університетах, долучаємось до найрізно-
манітніших знань і наук, щоб потім у житті зосереди-
тись, як правило, на вузькоспеціалізованих знаннях 
своєї професії. Це в корені невірно! Особливо, в еру 
інформації, яка вже наступила. Інтелектуалізація й 
інформатизація сучасних професій, глобалізаційні 
виклики і загрози з необхідністю потребують підтри-
мувати себе на рівні прогресу людської думки в бага-
тьох сферах універсальних знань. І хибно думати, що 
безмежний інформаційний простір Інтернету сам по 
собі підтримуватиме рівень універсальності знань 
завдяки найдосконалішим пошуковим системам. 
Адже парадокс ниніш  нього інформаційного вибуху в 

тому й полягає, що 
поряд з гігантським 
стрибком можли-
востей доступу до 
інформації, віднай-
ти серед неї та 
системати зувати 
справді істинну й 
необхідну — стає 
дедалі важче й 
важче! І саме тут на 
допомогу й мають 
прийти науко-
во-популярні ви-
дання ХХІ століття. 
Адже до написан-
ня статей в них за-
лучаються досвід-
чені науковці і експерти з різних галузей знань і 
суспільного розвитку, а не представники псевдонаук, 
що за останні 10-15 років агресивно заполоняють 
полиці книжкових магазинів і кіосків «сенсаційними» 
виданнями.

Отже, редакційна рада і редколегія журналу 
«Карпатія» в якості «необхідної умови» намагати-
меться відродити кращі традиції науково-популяр-
них видань ХХ століття. Зате «достатньою умовою» 
ми вважаємо створення розширеної Інтернет-версії 
Журналу «Карпатія» з використанням сучасних ін-
формаційних технологій — цілком у дусі другого 
десятиліття ХХІ століття.

Ми б  хотіли також, щоб Журнал набув популяр-
ності й поширення і в інших країнах Карпатії — Сло-
ваччині, Польщі, Угорщині, Румунії, а також — в інших 
«гірських» регіонах Західної України. Більше того, ми 
намагатимемось співпрацювати з регіональними інте-
лектуальними елітами прикордонних країн ЄС у Кар-
патії, а також Львівщини, Івано —Франківщини і Бу-
ковини. І вже пропонуємо долучатись до авторства і 
роботи в Редакційній раді журналу. Втім, географічне 
і транскордонне розширення сфери впливу Журналу 
автоматично приведе і до збільшення регіонального та 
етнокультурного розмаїття тем, не кажучи вже про 
мовне розмаїття. Та «розмаїття» — це і є одним з клю-
чових слів щодо Карпатії в розрізі її цивілізаційного 
поступу. Отже, ми на вірній дорозі.

Та які б задуми і перспективи ми не анонсува-
ли, останнє слово — за читачами, які знайдуть (чи 
не знайдуть?) у Журналі щось повчальне, цікаве, ко-
рисне і збагатять свій інтелект та очікуватимуть кож-
ного його нового випуску.

Саме тому, зворотній зв’язок є вкрай важливим 
і необхідним для вдосконалення і змісту, і форми 
Журналу. Тож  очікуємо на ваші, читачі, відгуки і 
пропозиції. Не виключається й творча авторська 
участь у створенні публікацій та ілюстрацій для 
Журналу.

В добру путь, «Карпатія»!

СЛОВО ДО 
ЧИТАЧІВ «КАРПАТІЇ»

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олег Лукша,  
головний редактор, директор Міжнародного
інституту людини і глобалістики «Ноосфера»
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Карпатія: єдність у розмаїтті
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ФІНАЛ ТИСЯЧОЛІТТЯ
(Голос Божої Матері)

Вмирають і народжуються зорі,
але я мати все таки земна.
У Всесвіті безмежнім неозорім
живе планета горда і сумна.
Її найдужче моє серце любить,
і Князь пітьми її не поборов.
На тій планеті залишились люди,
котрим Ісус віддав невинну кров.
Спливли відтоді два тисячоліття,
як Божий Син родився на Землі.
У вічнім Небі вічні тайни світять,
а люди все кохаються у злі.
Гряде нова епоха, анітрохи
не жалісна до пройдених епох.
Але й бучні минаються епохи.
Минає все. А вічний тільки Бог.
Та ще душа. Але забуто душу,
і бренне тіло замінило світ.
Я Мати, Мати. І ридати мушу —
скажіть мені, ще скільки тисяч літ?

Нове тисячоліття на порозі.
А югославські страдні матері
ще чують гул хрестатих бомбовозів,
і кров дітей кипить на олтарі.
Нове тисячоліття на підході.
А генерали горді і тучні
імперському орлові на догоду
вбивають світ маленької Чечні.
І Україна потопає в злобі.
І з жахом бачу, бачить і Господь,
як знищує нове життя в утробі
безбожна мати — власну кров і плоть.
Ще є Дніпро, і ще стоять Карпати, 
але і їх вбивають без жалю.
Я тільки Мати. Тільки страдна Мати.
За ваші душі Господа молю.
Воно гряде — тисячоліття Віри.
Життя людини не перейде в тлінь.
Ще Богосин вас визволить від Звіра.
І прийде Він. І буде так. Амінь.

Петро Скунць,  
поет, Лауреат Шевченківської премії

6 січня 2000 року
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Степан Віднянський 
завідувач відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин, 

доктор історичних наук, професор Інституту історії НАН України

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДМОВА

Стаття узагальнює цикл досліджень автора 
щодо Другої світової війни та процесів об’єд-
нання українських етнічних земель. Зокрема 
аналізується питання приєднання Закарпаття 
до УРСР в складі СРСР, що супроводжувалось 
прискореною радянізацією краю під керівниц-
твом політорганів і спецслужб Червоної армії за 
участі місцевих комуністів та новостворених ор-
ганів місцевої влади у 1944-1946 рр.

Частина 1 статті присвячена періоду підго-
товки і прийняття політичних і юридичних актів, 
спрямованих на легітимізацію приєднання тери-
торії, що у довоєнний період входила до складу 
Чехословаччини в якості автономної республіки 
Подкарпатська Русь, – до складу УРСР (відпо-
відно – й СРСР). Аналізуючи історичні факти і 
документи, відомий вчений С.Віднянський у під-
сумку приходить до висновку, що «з першого дня 
визволення краю від окупації в ньому… прохо-
дили, по суті, протиправні, антидемократичні та 
антигуманні процеси радянізації, що заверши-
лися його повним інтегруванням в тотально-ко-
муністичну структуру та систему Радянського 
Союзу». У цивілізаційному поступі Закарпаття, 
що до Другої світової війни століттями набувало 
своїх неповторних елементів самоврядування та 
саморегулювання, духовно-релігійних та націо-
нально-культурних традицій толерантності, при-
таманних Центральній Європі, відбулась груба і 
насильницька деформація, результати якої у су-

спільній свідомості проявляються й донині. З ін-
шого боку, на цей же короткий відрізок часу при-
падає відкриття у жовтні 1945р. Ужгородського 
державного університету, що реалізовувало мрії 
багатьох поколінь закарпатців про здобуття ви-
щої освіти у рідному краї. Було запроваджено 
обов’язкове семирічне навчання в школах, які 
стали державними і заклали основи майбутньої 
системи середньої освіти. Формувались плани 
післявоєнного відновлення промисловості За-
карпаття. А серед переселених на Закарпаття з 
інших регіонів СРСР кадрів спеціалістів та управ-
лінців були не лише ті, хто насаджував у краї тота-
літарно-комуністичну систему, а й справді фахові 
інженери, вчителі, лікарі та вчені – майбутні ор-
ганізатори науки у новоствореному університеті. 
Втім, суперечливість і неоднозначність оцінок 
науковцями – суспільниками характерна нині для 
всього радянського періоду розвитку Закарпат-
тя з 1945 по 1991 рік. І це зайвий раз засвідчує 
деформаційний характер змін 1944-1946 рр у 
розрізі набуття досягнень наприкінці 30-х років 
середньоєвропейських традицій цивілізаційного 
розвитку у Закарпатті.

Частина 2 статті присвячена практиці при-
скореної радянізації Закарпаття у 1945-1946 рр 
і буде опублікована в наступному випуску журна-
лу. В електронній версії статті наводяться перелік 
використаних джерел і літератури та розширене 
коло світлин, які ілюструють зміст публікації.

В ОБ’ЄКТИВІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

ПЕРЕЛОМНИЙ  
І ДЕФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ 
РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТТЯ У БУРЕМНІ 1944-1946 РР:  

ПОГЛЯД ІСТОРИКА 
(ЧАСТИНА 1)
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ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Возз’єднання, чи точніше об’єднання укра-
їнських етнічних земель в єдиній державі (тоб-
то розв’язання т. зв. «українського питання») 
– один із найвизначніших об’єктивних резуль-
татів тривалого національно-визвольного по-
ступу українського народу до соборної моно-
літності та державної незалежності. Важливим 
етапом на цьому шляху став Акт злуки Укра-
їнської Народної Республіки (Наддніпрянської 
Великої України) і Західноукраїнської Народ-
ної Республіки (Галичини, Буковини та Угор-
ської Русі), схвалений спочатку 3 січня 1919 р. 
Українською Національною Радою у Станісла-
ві і 21 січня Директорією УНР. 22 січня 1919 
р. соборність українських земель була урочи-
сто проголошена на Софійському майдані у 
Києві. 23 січня її схвалив Трудовий конгрес, 
який репрезентував населення усіх земель 
України. Втім, як відомо, внаслідок неспри-
ятливої воєнно-політичної ситуації (іноземне 
вторгнення) і поразки Української революції 
1917-1921 рр. Акт злуки 1919 р. не було ре-
алізовано і українські землі були розчленовані 
між різними державами.

У міжвоєнні роки ідею соборності та дер-
жавності України підтримували практично усі 
національні політичні сили західноукраїнських 
земель, а також провідники численних полі-
тичних й громадських організацій та націо-
нально-культурних установ української емігра-
ції (діаспори) в зарубіжних державах. Але всі 
ці зусилля були теж даремними.

І лише під час Другої світової війни був ре-
алізований, в три етапи, акт «об’єднання укра-
їнських земель в єдиній державі». В Резолюції 
Всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції «Свобода і Соборність як чинники на-
ціональної ідеї України» (Київ, 22-23 березня 
2012 р.) з цього приводу зазначається: «Одним 
з найважливіших етапів в історії боротьби укра-
їнського народу за свою соборність і держав-
ність став період напередодні Другої світової 
війни, її ходу та першого післявоєнного деся-
тиріччя – 1938-1954 рр., коли основний масив 
українських етнічних земель був об’єднаний в 
УРСР, що загалом мало прогресивне значення 
для економічного, культурного й політичного 
розвитку нації. Досягнута єдність відповідала 
корінним історичним сподіванням українсько-
го народу і принципу самовизначення націй. 
Вона посилювала життєспроможність україн-
ства, його позиції у відсічі зовнішнього тиску, 
зокрема дії тоталітарних тенденцій».

При цьому парадоксальним чином проявив-
ся дивовижний симбіоз одвічних устремлінь 
українського націоналізму та радянського інтер-
націоналізму. Якщо першому судилося це ро-
бити переважно віртуальними «національними 
змаганнями» за межами України, то другий діяв 
реально – військово-політичним шляхом: в 1939 
прилучив до радянської України в складі СРСР 
Західну Україну, в 1940 р. – Північну Буковину 
і в 1945 р. – Закарпаття. 

З приводу неприродного симбіозу україн-
ського націоналізму та радянського інтернаціо-
налізму відомий історик, професор Чікагського 
університету, іноземний член НАНУ, виходець 
із Закарпаття Василь Маркусь в книзі про при-
єднання Закарпатської України до Радянської 
України (К.,1992) змушений був визнати: «За 
іронією долі всеукраїнські устремління реалізу-
валися тими, хто тривалий час боровся проти 
всього українського; навпаки, українські націо-
налісти лишилися осторонь цієї діяльності, яка 
відповідала їхнім найглибшим почуттям». 

Причому, здійснюючи трьохактний процес 
об’єднання українських земель сталінське ке-
рівництво СРСР послуговувалося гаслами укра-
їнських націоналістів. Уряд СРСР використав 
гасло возз’єднання України спочатку для ідео-
логічного обґрунтування вторгнення у Польщу 
17 вересня 1939 р. А насправді саме серпне-
во-вересневими 1939 р. таємними радянсько-ні-
мецькими договорами було поділено Централь-
но-Східну Європу, в т.ч. Польщу. Відомо, як це 
згодом було оформлено юридично. 27 жовтня 
у Львові Народні збори Західної України ухва-
лили Декларацію про возз’єднання Західної 
України з УРСР, а вже 1 листопада 1939 р. ВР 
СРСР прийняла закон про введення Західної 
України у складі УРСР до СРСР, а 15 листопада 
ВР УРСР ухвалила возз’єднати Західну Україну 
з радянською Україною. 

Потім на черзі була Північна Буковина. 28 
червня 1940 р. уряд СРСР в ультимативній фор-
мі вимагає від Румунії звільнити цей край (разом 
з Бессарабією), потім вводить туди свої війська і 
2 серпня 1940 р. ВР СРСР приєднує Північну 
Буковину, а також 3 повіти (Хотинський, Акер-
манський та Ізмаїльський) Бессарабії до УРСР.

Наприкінці Другої світової війни дійшла чер-
га і до останньої етнічної української території 
– Закарпаття. Саме особливість цього заключно-
го, третього акту «возз’єднання українських зе-
мель» – характер та наслідки приєднання Закар-
паття до СРСР в складі УРСР – і є темою статті.
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СИМБІОЗ ІМПЕРСЬКОГО ЗАГАРБАННЯ ТА НАРОДНИХ ОЧІКУВАНЬ І ПРАГНЕНЬ

На завершальному етапі війни, коли Чер-
вона армія визволила ряд балканських країн і 
вела бої на території Польщі, Чехословаччини 
та Угорщини, радянське керівництво почало ак-
тивно діяти у напрямку зміцнення впливу та під-
вищення престижу великої держави-перемож-
ниці в Центральній та Південно-Східній Європі, 
не забуваючи при цьому про такі “дрібниці”, як 
прирощення територій за рахунок стратегічно 
важливих районів. Саме до них, безсумнівно, 
належало і Закарпаття, володіння яким відкри-
вало шлях до посилення впливу Радянського Со-
юзу не тільки у Тисо-Дунайському регіоні, але й 
у Центральній Європі в цілому. 

Для досягнення такої важливої стратегічної 
мети уряд СРСР та особисто Сталін вміло ви-
користовували антифашистський рух населен-
ня Закарпаття, зокрема національно-державні 
устремління значної його частини. Основною 
метою, досягнення якої прагнули закарпатці на-
прикінці війни вже втретє протягом ХХ століття 
(1918-1919, 1938-1939) було об’єднання краю 
із Україною. Тому сталінське керівництво мало 
усі можливості не лише для реалізації своїх стра-
тегічних намірів, але й виправдання приєднання 
до складу СРСР Закарпатської України, яка за 
попередньою домовленістю повинна була бути 
повернута Чехословаччині. Хіба могла “радян-
ська держава робітників і селян” відмовити бра-
там – «українським трудящим» Закарпаття, які 
вимагали “добровільного возз’єднання з радян-
ською Україною”.

В історіографії й досі дискутується питан-
ня про те, чи був рух за об’єднання з Украї-
ною всенародним, дійсно масовим, чи це лише 
одна з течій, що охопила не більше третини по-
літично активного населення, чи він був інспі-
рований та здійснений винятково радянським 
тоталітарним режимом за активної підтримки 
місцевих комуністів. 

На наш погляд, у Закарпатті йш-
лося про збіг історичних національ-
но-визвольних й природних прагнень 
українського народу до об’єднання 
у єдиній державі та імперських зазі-

хань СРСР, для якого Закарпатська 
Україна, була вагомим стратегічним 
надбанням серед нових післявоєнних 
територіальних прирощень.

В українській історіографії останнім ча-
сом утвердилася думка, що факт возз’єднання, 
точніше приєднання Закарпаття до України, 
який завершив багатовікову боротьбу за об’єд-
нання всіх українських земель в одну державу, 
є історично обумовленим й політично виправ-
даним актом, прогресивним і закономірним 
явищем в історії українського народу, однак 
форми і методи його здійснення були далеко 
не цивілізованими та демократичними, супе-
речили конституційним нормам Чехословач-
чини та міжнародного права. Разом з тим, той 
факт, що зрештою Чехословацька республіка 
добровільно відмовилася від своєї території, 
відсутність офіційних апеляцій з її боку до 
світового співтовариства та демаршів з боку 
третіх держав, як і сприйняття (у цілому ціл-
ком схвальне та спокійне) закарпатцями ново-
го вирішення їхньої долі – складові елементи 
цієї проблеми, які не можна не враховувати 
на випадок актуалізації питання Закарпатської 
України у міжнародній політиці. Тому будь-які 
вимоги перегляду кордонів, ревізії самого акту 
про об’єднання Закарпаття з Україною, за всіх 
формальних прорахунків його здійснення, є 
безперспективними.

Єдине, що сьогодні є виправда-
ним та необхідним, – це відновлення 
історичної правди про події тих років, 
зокрема, об’єктивний аналіз того, як 
“виправдав” новий радянський ре-
жим довір’я та надії на краще май-
бутнє народних мас Закарпаття, 
здійснивши прискореними темпами 
всі етапи так званих “соціалістичних 
перетворень” у краї, тобто радяніза-
цію цього центральноєвропейського 
регіону.

РАДЯНІЗАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ

Процес радянізації Закарпаття починається 
практично з перших днів вступу на його територію 
Червоної Армії у жовтні 1944 р. (Карпатсько-У-
жгородська операція 4-го Українського фронту), 

що вже само по собі було порушенням усіх попе-
редніх радянсько-чехословацьких домовленостей 
та Конституцій ЧСР. До того ж, загалом події в 
Закарпатті розвивалися за сценаріями, розробле-
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ними й перевіреними на практиці в 1939-1940 
рр. у Прибалтиці (поділ окупованої території на 
зони) та Західній Україні (підготовка і скликання 
представницьких зборів, з’їзду представників на-
родних мас для вирішення їх подальшої долі).

Серед внутрішніх факторів, що сприяли ра-
дянізації Закарпаття, насамперед слід виділити:

а) історичні, національно-культурні та ет-
нопсихологічні – утвердження у свідомості міс-
цевого населення ідентичності з українською 
нацією, впевненості у тому, що там, за Карпата-
ми, – свої, а не чужі, та намагання об’єднатися з 
єдинокровними братами по той бік Карпат, що 
було для багатьох гарантією вільного національ-
ного-культурного розвитку після багатовікового 
національного гноблення;

б) соціально-економічні – злиденність, люм-
пенізація основної частини населення краю, що 
особливо посилилася у роки угорської окупації 
в 1939-1944 рр.;

в) політичні – наявність у краї, незважаючи на 
репресії угорського окупаційного режиму, знач-
ної кількості комуністів, що мали великий вплив 
на населення в домюнхенській Чехословаччині і 
були підтримані емігрантським центром КПЧ у 
Москві та КПУ в Києві, а також прорадянський, 
прокомуністичний рух опору, зокрема інспіро-
ваний радянською Україною партизанський рух, 
хоч і не такий масовий, як твердила радянська 
пропаганда (впродовж липня-жовтня 1944 р. 
Українським штабом партизанського руху у За-
карпаття було десантовано вісім загонів загаль-
ною чисельністю 158 диверсантів, які з часом 
збільшилися за рахунок місцевого населення і 
досягли свого максимуму в 2,7 тис. партизанів).

Заради справедливості необхідно зазначити, 
що в цілому населення Закарпатської України 
доброзичливо, хоча і без особливого ентузіазму, 
зустріло Червону Армію як його визволительни-
цю від угорських окупантів. Однак ейфорія виз-
волення почала швидко згасати із розгортанням 
дій СМЕРШу, НКВС та інших спецслужб радян-
ської військової адміністрації, їх активного втру-
чання у справи місцевого самоврядування.

 Їх діяльність почалася з поступової більшо-
визації, «чистки» народних (національних) коміте-
тів на місцях, створених у Закарпатті ще до при-
ходу Червоної Армії як демократичних органів 
місцевої влади, що здійснювали управління про-
тягом жовтня-грудня 1944 р. за чехословацьким 
зразком. З часом панівне становище в них за-
йняли комуністи, а в березні 1946 р. сільські, 
селищні, міські та окружні народні комітети були 
перетворені у ради.

Чехословацька адміністрація на чолі з міні-
стром, уповноваженим уряду ЧСР Фр. Нємецем, 
у віданні якої з кінця жовтня 1944 р. перебу-
вала лише південно-східна, слаборозвинута гір-
ська частина краю, (найбільш розвинута частина 
неправомірно була оголошена прифронтовою 
оперативною зоною Червоної Армії), зазнавала 
систематичного тиску, що і змусило її вже на по-
чатку грудня залишити Закарпаття. Хоча у цьому 
почасти винна і сама Чехословацька адміністра-
ція, яка припустилася ряду серйозних помилок і 
не змогла управляти процесами на довіреній їй 
території та не користувалася підтримкою місце-
вого населення. 

Зокрема, по суті зазнала провалу оголоше-
на чехословацькою воєнною місією у листопаді 
1944 р. загальна мобілізація чоловіків віком від 
20 до 40 років у Чехословацьку армію – з’яви-
лося лише близько 6 тис. чол. Основна причина 
цього – широка античехословацька пропаганда 
політорганів Червоної армії, які, порушуючи 
радянсько-чехословацькі домовленості, почали 
проводити нібито добровільну мобілізацію міс-
цевої молоді до Червоної Армії. Цьому активно 
сприяли Народна Рада Закарпатської України 
та підконтрольні їй народні комітети на місцях. 
Зокрема, декретом № 15 НРЗУ від 5 грудня 
1944 р. усім сільським, міським і окружним на-
родним комітетам було наказано негайно при-
пинити всякі зв’язки і зносини з уповноваженим 
чехословацького уряду міністром Фр. Нємецем 
та його громадським і військовим апаратом, а 
декретом № 20 від 9 грудня 1944 р. вони були 
зобов’язані вжити заходи з припинення мобілі-
зації закарпатців в Чехословацьку Армію і орга-
нізувати «вербовку» їх в Червону армію. Взимку 
1944-1945 рр. тиловими органами Червоної 
Армії за підтримки місцевих органів влади було 
відкрито 520 призовних пунктів у 640 містах і 
селах Закарпаття. За лічені дні ними, почасти 
насильно, мобілізовано понад 15 тис. закарпат-
ців у Червону Армію, які після двотижневої під-
готовки потрапили на фронт у Польщу, де кож-
ний десятий з них загинув.

Як відомо, радянське командуван-
ня, незважаючи на звернення гене-
рала Л.Свободи, не дозволило 1-ому 
чехословацькому армійському кор-
пусу, що складався головним чином 
із закарпатських русинів-українців, 
які пройшли до 1942 р. через катів-
ні ГУЛАГу, брати участь у визволенні 
Закарпаття і перекинуло його спо-
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чатку до південної Польщі, а потім 
на Дуклю, де він у вересні 1944 р. 
був майже повністю розгромлений. 
Природно, в Москві остерігалися цих 
людей, що відчули на власному досві-
ді “переваги” радянського режиму і 
могли пояснити родичам та землякам, 
що їх чекає після “возз’єднання”. 

Одночасно в Закарпаття було направле-
но відомих політичних діячів із числа місцевих 

комуністів, які в 1938-1939 рр. емігрували до 
Москви чи Лондона (І. Туряниця, І. Ваш, І. Пе-
трущак, С. Борканюк та ін.), а також політпра-
цівників, які розгорнули там активну прорадян-
сько-комуністичну діяльність, зокрема провели 
19 листопада 1944 р. конференцію комуністів, 
де створили Комуністичну партію Закарпатської 
України (КПЗУ) і прийняли резолюцію з вимо-
гою “возз’єднати Закарпатську Україну з Радян-
ською Україною” і скликати з цією метою з’їзд 
народних комітетів.

КАРАЙ І ВЛАДАРЮЙ

Не були бездіяльними у цей час і каральні 
органи Червоної армії: почалися арешти та ін-
тернування «ворогів народу» – насамперед пред-
ставників угорського, німецького, словацького, а 
також українського населення краю. Відповідно 
до постанови Військової ради 4-го Українсько-
го фронту від 13 листопада 1944 р. та наказу 
військового коменданта, виданого наступно-
го дня, тисячі цивільних громадян віком від 18 
до 50 років, які добровільно прийшли на реє-
страційні пункти нібито на «триденні відбудовчі 
роботи», були відправлені спочатку до Сваляв-
ського та Старосамбірського таборів військово-
полонених, де частина інтернованих загинула. 
Інші згодом під озброєним конвоєм відправлені 
на відновлення шахт Донбасу, у Сибір та Казах-
стан. За архівними даними, тільки протягом ли-
стопада-грудня 1944 р. війська НКВС затрима-
ли та направили до таборів військовополонених 
22951 колишнього воїна угорської армії (хоча 
більшість з них була насильно мобілізована до 
армії М. Горті саме напередодні вступу на те-
риторію Закарпаття радянських військ) і 8856 
угорців та німців. 

Слід зазначити, що крім радянських військо-
вих комендатур, в цих акціях проти людей, за 
якими не було помічено жодних ворожих дій 
проти нового військового чи цивільного режи-
му, змушені були брати участь і місцеві органи 
народної влади Закарпаття, підконтрольні пар-
тійним й військовим радянським органам. На-
приклад, на основі розпорядження військової 
ради 4-го Українського фронту Народна Рада 
Закарпатської України видала свій циркуляр від 
22 грудня 1944 р. «Про мобілізацію населення 
німецької національності і робітників як тяглової 
сили на вивозку дерева», згідно якого мобілізо-
ваним належало взяти із собою харчування на 
15 днів і з’явитися на збірні пункти. А за роз-
порядженням № 642 Рахівського окружного 

Народного комітету до 27 грудня 1944 р. мала 
бути завершена вся підготовча робота з інтерну-
вання німецького населення. Про те, що шлях 
перед ними лежав неблизький, свідчила вимога: 
«Мати з собою три пари черевиків...». В окре-
мих районах Закарпаття органи місцевої влади 
самовільно вдалися до арештів осіб угорської 
та німецької національностей як „підозрілих та 
шкідливих для українського та руського наро-
дів”, або „накладали контрибуцію” на угорські й 
німецькі родини „як ворогів народу”.

Загалом упродовж зими 1944 – 
весни 1945 років, тобто ще до підпи-
сання Договору між СРСР і Чехосло-
ваччиною про Закарпатську Україну 
від 29 червня 1945 р. (про її вихід із 
складу ЧСР і возз’єднання з Україною), 
військами НКВС за підтримки місцевих 
радянських органів влади в Закарпат-
ті зазнали репресій за національною 
ознакою, за деякими даними, близько 
40 тис. чоловік угорської та німецької 
національностей. Більше третини з них 
загинули в радянських таборах.

 На початку 1990-х років тим, що не повер-
нулися додому, в угорських та німецьких селах 
Закарпаття за ініціативою громадськості на знак 
вшанування пам’яті жертв цих трагічних подій 
поставлені обеліски. Як свідчить, наприклад, від-
критий наприкінці 1991 р. в селі Мужієво Бере-
гівського району Закарпатської області України 
такий пам’ятник, тільки з цього невеликого угор-
ського села 14 листопада 1944 р. на „триденні 
роботи” було вивезено 239 осіб: 131 з них не 
повернулися додому. А на фронтах Другої сві-
тової війни загинуло 19 жителів цього села.
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ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ РАДЯНІЗАЦІЇ

В атмосфері каральних акцій і насильства 
проходив Перший з’їзд народних комітетів краю 
(до речі, перший та останній), яким фактично ке-
рували політичне управління 4-го Українського 
фронту на чолі з генерал-лейтенантом Червоної 
армії Л. Мехлісом, полковниками Л. Брежнєвим 
і С. Тюльпановим та створена на чолі з І. Туря-
ницею Комуністична партія Закарпатської Укра-
їни. Він відбувся вже 26 листопада у Мукачеві, 
тобто через тиждень після рішення про його 
скликання КПЗУ, де 663 делегати схвалили Ма-
ніфест про возз’єднання Закарпатської України 
з Радянської Україною (його текст був підготов-
лений в Москві, перекладений на українську 
мову в Києві), обрали Народну Раду Закарпат-
ської України, «як єдину центральну владу, дію-
чу за волею народу на територію Закарпатської 
України», яку зобов’язали «здійснити рішення 
з’їзду про возз’єднання Закарпатської України з 
Радянською Україною». Членами Народної Ради 
Закарпатської України було обрано 17 чоловік 
на чолі з секретарем КПЗУ І.І. Туряницею. На 
другий день після з’їзду НРЗУ з числа своїх чле-
нів утворила уряд (в складі 14 чоловік – голови, 
двох його заступників і 11 уповноважених) са-
мобутнього перехідного державного утворення 
– Закарпатської України, яке проіснувало 15 мі-
сяців – із жовтня 1944 до січня 1946 р.

Маніфест про возз’єднання Закарпатської 
України з радянською Україною став політичним 
і юридичним актом, на який завжди посилалася 
радянська влада. В грудні було організовано збір 
підписів. Маніфест, за радянськими джерелами, 
підписало понад 250 тис. закарпатців, тобто по-
над 90% дорослого населення краю. Ця цифра 

може бути цілком реальною, якщо брати до уваги 
значний досвід проведення подібних акцій. Потім 
був дипломатичний тиск на уряд ЧСР як з боку 
радянських представників, так і з боку керівни-
цтва Компартії Чехословаччини (К. Готвальд) та 
посла ЧСР у Москві Зд. Фірлінгера.

29 червня 1945 р. радянсько-че-
хословацький договір про Закарпат-
ську Україну було підписано у Москві 
(за відсутністю представників Закар-
патської України), ратифіковано “з 
політичних та практичних міркувань” 
тимчасовими Національними Збо-
рами Чехословаччини 22 листопада 
1945 р. та Президією Верховної Ради 
СРСР 27 листопада. 

А Указом Президії Верховної Ради УРСР 
від 22 січня 1946 р. було утворено Закарпат-
ську область в складі Української РСР з центром 
в місті Ужгород і вже від 25 січня згідно указу 
Президії Верховної Ради УРСР на території За-
карпаття почало діяти законодавство УРСР, а 
також впроваджено радянську виборчу систе-
му. Не зупиняючись на правомірності всіх цих 
рішень (хоча висновком активного учасника, а 
згодом – дослідника цих подій, відомого укра-
їнського діаспорного історика В. Маркуся про 
те, “що політвідділ 4-го Українського фронту був 
справжнім ініціатором, мотором возз’єднання та 
радянізації краю”, важко знехтувати) відзначи-
мо, що після з’їзду і утворення Народної Ради 
Закарпатської України процес радянізації краю 
вступив у новий, прискорений етап.

РЕДАКЦІЙНА ПІСЛЯМОВА

У другій частині статті, що вийде у наступно-
му номері журналу планується здійснити аналіз 
подальшої прискореної радянізації Закарпаття у 
1945-1946 рр. Зокрема, аналіз стосуватиметься 
таких тематичних підрозділів:

•	 У перехідний період Закарпатської Украї-
ни: вперед – до комуністичного тоталітариз-
му СРСР.

•	 Кадрово-партійне поповнення – через засе-
лення із СРСР.

•	 Прискорена радянізація – через примусові і 
жорсткі «реформи».

•	 Релігійний терор.
•	 Підсумки: аналіз через призму деформації 

цивілізаційного поступу Закарпаття



12

Сергій Федака, 
професор історичного факультету Ужгородського національного університету, 

доктор історичних наук, член Національної спілки журналістів України.

Останні два-три роки книжкова справа на 
Закарпатті переживає парадоксальну ситуа-
цію. З одного боку, попит на книжкові новин-
ки упав – криза! Багато авторів, які починали 
свою діяльність ще у радянські часи, зараз пе-
реживають гірке розчарування. Те, що колись 
несло солідні гонорари, зараз не дає нічого, 
окрім збитків. По видавництвах чекають на 
кращі часи ніби й не погані рукописи, але за 
нинішнього падіння читацького попиту —  все  
ж непрохідні. Мирослав Дочинець навіть заяв-
ляє, що справжній читач закарпатських книжок 
– по інший бік перевалів. Вихід закарпатської 
книжки на всеукраїнський ринок, звичайно, 
потрібен. Але ж це не означає, що на ринок 
місцевий вже варто просто махнути рукою. 

Бо певні передумови для його реанімації 
все-таки є. Це якраз оте “з іншого боку”, про 
яке і хочеться поговорити. На Закарпатті ве-
личезний попит на літературу краєзнавчу. Це 
той єдиний сегмент книжкового ринку, який 
за самою своєю природою не може бути за-
доволений продукцією з Києва чи Харкова. 
Саме це може стати кінчиком нитки клубка, 
потягнувши за який можемо розкрутити знов 
усю справу, оживити літературний процес на 
Закарпатті. При цьому, частково платоспро-
можний попит забезпечуватимуть самі спраглі 
до самопізнання краяни, а частково – числен-
ні туристи, яким цікаво прочитати щось про ті 
місця, куди вони прибули. Ідеться і про худож-
ню літературу, і про науково-популярну, і про 
наукову. 

Великою мірою стримуючим моментом 
для такого потенційно можливого краєзнав-
чого ренесансу  на Закарпатті є відсутність 
сучасного синтезу закарпатської історії, який 
би ґрунтувався на модерних підходах і мето-
диках, узагальнював би найновіші відкриття 

місцевої історіографії, опирався би на солідну 
джерельну базу.

Сучасної історії Закарпаття на 
сьогодні так і не написано. При тому, 
що зроблено у цьому напрямку не так 
вже й мало. 

Є тритомник, є з десяток однотомників, є 
два видання “Історії міст і сіл”, є вже під сот-
ню історій окремих сіл. Більшість міст вже має 
по кілька книжок зі своєї історії. Мають свої 
друковані історії різні державні і господарські 
структури, мають такі історії окремі галузі жит-
тя і культури. Є пару десятків документальних 
видань, є сила-силенна мемуарів. Не кажемо 
вже про історичні екскурси, без яких не об-
ходиться жоден путівник. Тобто з валом все 
нормально.

Але наскрізного синтезу все-таки не відбу-
лося. А запит на нього великий. 

У XVIII-ХІХ ст. традиційно писали моно-іс-
торії. Відповідно до канонів ще класицизму ви-
магалася єдність часу, місця і дії. У результаті, 
виходила історія династії (навколо якої все обер-
талося), або ж історія єпархії (строго кажучи, тієї 
ж династії єпископів). У ХХ ст. поширюються 
принципово не-династичні історії: класів, еко-
номік, історія одного населеного пункту. Історія 
переростає в історію культури, повсякденності, 
зливається з етнографією-антропологією. У ХХІ 
столітті стає зрозуміло, що моно-історії взагалі не 
існує. Вивести якісь загальні закони історії, що 
спрацьовували би на більш-менш різноманітно-
му матеріалі, як це намагалися марксисти чи по-
зитивісти, неможливо. В історії усе максимально 
індивідуально, винятків більше, ніж правил, тому 
саме поняття “правило”  втрачає сенс. Суть істо-
рії не у схемі, а у тих численних подробицях, що 
з неї випадають. 

НА ПІДСТУПАХ ДО СУЧАСНОГО  
СИНТЕЗУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  

ІСТОРІЇ

В ОБ’ЄКТИВІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
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Те, що зараз викладається як 
шкільна чи вузівська історія України, 
охоплює лише незначну частину істо-
рії реальної. 

Це — якби метеорологія займалася не ре-
альною погодою в якійсь місцевості, а тільки 
нескінченно експериментувала з термометра-
ми, барометрами, зволожувачами та нагріва-
чами, вентиляторами у спеціальній закритій 
кімнаті-камері. 

Українська історія принципово поліцен-
трична і різновекторна, її неможливо звести 
до одного-єдиного мотиву. Тому на цьому, 
загалом досить різношерстому тлі історія За-
карпаття якраз не є якимсь апендиксом україн-
ської історії, а виступає одним із рівноправних 
пазлів, з яких і складається вся історія держа-
ви. Більш того, на сьогодні історія Закарпат-
тя зачно щільніше вписана в загальну історію 
України, ніж, скажімо, історія Донбасу, яка у 
більшості курсах починається тільки з середи-
ни ХІХ ст., а доти лишається суцільною білою 
плямою з нескінченими хвилями степовиків, 
які змінювали одна одну.  

Але, з іншого боку, історію Закар-
паття неможливо абсолютно ретель-
но підігнати під ту модель української 
історії, як вона була сконструйова-
на, скажімо, Михайлом Грушевським 
(княжа доба – литовсько-польська – 
козацька – імперська). 

Відтоді схема пережила багато вдоскона-
лень, які здійснювалися з метою будь-що збе-
регти її моністичний стрижень. І якби ця уні-
тарна схема не вдосконалювалася, органічно 
вписати у неї історію Закарпаття все одно не 
вдавалося. Це той пазл, який вперто вибива-
ється з загальної абстрактної картини, як її не 
перекомпоновуй. Тому що всяка наукова аб-
стракція зрештою має межі свого застосування. 

Великою мірою проблема полягала у тому, 
що етнополітичну історію намагалися почина-
ти з Київської Русі. Між тим вона у нас почи-
нається ще в добу великого переселення на-
родів, а на Х ст. вже розділяється на кілька 
паралельних потоків, які то зближуються, то 
віддаляються, але ніколи не уніфікуються. 

Слов’янський етногенез досі є однією з бі-
лих плям вітчизняної історіографії. І не було ж 
ніяких спеціальних причин щось там прихову-
вати, перекручувати, називати чорне білим і 

навпаки! І до сучасних політичних реалій воно 
коли якось і дотикається, то настільки опосе-
редковано, що зразу і не збагнеш.        

Кожен, хто вивчав або хоча би здавав ву-
зівський курс історії України (чи колись дав-
ніше – історії СРСР), пам’ятає, наскільки не-
цікавим, сухим і занудним було там питання 
“Ранні слов’яни”. Воно якось аж занадто вила-
мувалося із загалом захоплюючої й авантюрної 
фабули вітчизняної історії. До цього стрибали 
троглодити у печерах, розмальовували їхні сті-
ни, смажили мамонтів, ганялися зі списами за 
тарпанами та антилопами, видовбували човни 
із суцільних колод, приручали спершу собаку, 
потім різну худобу, а далі – кіммерійці і таври, 
потім взагалі феєричні скіфи, відтак – закуті у 
броню сармати, нордичні готи і кельтські дру-
їди, нестримні гуни на баских конях...

І тут раптом – якісь безликі племена, що 
копирсаються собі у землі і ліплять глечи-
ки. От після того знов нормально – Київська 
Русь: язичницькі жертви на вогнищі, варязькі 
вітрильники, хитруваті арабські і перські куп-
ці, бородаті князі, відчайдушні дружинники. 
Словом, знову живе життя! А от про ранніх 
слов’ян чомусь виходить зовсім інакше: «Ідуть 
дощі. Холодні осінні тумани клубочуться вго-
рі і спускають на землю мокрі коси. Пливе у 
сірій безвісті нудьга, пливе безнадія, і стиха 
хлипає сум. Плачуть голі дерева, плачуть со-
лом’яні стріхи, вмивається сльозами убога зем-
ля і не знає, коли осміхнеться. Сірі дні зміня-
ють темнії ночі. Де небо? Де сонце? Міріади 
дрібних крапель, мов вмерлі надії, що знялись 
занадто високо, спадають додолу і пливуть, 
змішані з землею, брудними потоками. Нема 
простору, нема розваги. Чорні думи, горе сер-
ця, крутяться тут, над головою, висять хмара-
ми, котяться туманом, і чуєш коло себе тихе 
ридання, немов над вмерлим», і як там далі у 
М.Коцюбинського? Хоча якраз він (щоправда, 
у зовсім іншій повісті) виклав захоплюючу іс-
торію кохання у патріархальній Гуцульщині, 
яка цілком могла відбутися ще й у VI ст. Сер-
гій Параджанов із того зробив культове кіно. 
Але в історичних працях подібних історій про 
ранніх слов’ян немає. Там суцільні дощ-нудь-
га-безнадія-туман, побиті горщики і розвалені 
печі. Єдине бажання у пересічного читача – 
швидше перегорнути ту сторінку і перейти до 
чогось цікавішого, поживнішого для розуму. 

Як не дивно, історія ранніх слов’ян тільки у 
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цьому, ХХІ столітті, виходить на той рівень ви-
вченості, коли про неї можна читати не тільки 
під дулом пістолета. Саме вона може докорінно 
змінити весь погляд на подальшу закарпатську 
історію. Освоєння слов’янськими племенами 
внутрішнього простору карпатської підкови 
зайняло добрі п’ять століть. Це було життя на 
кордоні, це була школа співжиття різних пле-
мен (і слов’янських, і германських, і тюркських, 
не кажучи вже про пізніх іранців), які вчилися 
жити поруч і знаходити спільний знаменник. 

Середньовічна історія Закарпаття 
має небагато спільного з еталонною 
для України історією Київської Русі, 
але це такий же корінь усієї подаль-
шої української історії, як і історія 
Києва – Чернігова – Переяслава. Тут 
відбувалися паралельні процеси – в 
чомусь подібні, в чомусь відмінні, але 
таки однотипні. 

Зараз модно говорити про альтернатив-
ні шляхи історичного розвитку. Так от, у По-
дінпров’ї реалізовувалася у княжі  часи одна 
альтернатива, на значно більш урбанізованій 
Волині – дещо інша, у Галичині – третя, на За-
карпатті – четверта. Все це було проявом по-
ліморфізму української історії, який у різних 
століттях  то посилювався, то згладжувався. 

XV ст. у закарпатській історії (часи 
короля Матяша і навіть подальших 
контрреформ Ласла ІІ) було значно 
щасливішим, ніж для більшості інших 
земель сучасної України. Саме на За-
карпатті тоді чи не найповніше реа-
лізувався творчий потенціал руського 
етносу. 

Якщо були у цьому краї епохи “пропащого 
часу”, то були і протилежні приклади, коли ми 
лідирували порівняно з іншими регіонами. При-
чому такі приклади зовсім не були винятками.  

Якщо для Гетьманщини XVIII ст. було пе-
ріодом поступового виродження козацької 
державності, то для Закарпаття це, навпаки, 
максимально поступальна доба. Ліквідація ту-
рецької загрози, вивільнила колосальні сили, 
котрі раніше спрямовувалися на оборонні за-
ходи, а тепер спрямувалися на творення і за-
вершилися справді ренесансними десятиліття-
ми А. Бачинського. 

ХІХ ст. складне для всієї України, але на За-

карпатті це наростання підспудних процесів, по-
ступова модернізація, яка забезпечила перелом 
після 1918 р. Це була доба будителів і ранньої 
індустріалізації – такої несхожої на сталінську.    

У міжвоєнну добу трагічні аспекти 
української історії домінують над усі-
ма іншими. І тільки на Закарпатті ма-
ємо зовсім іншу мелодику, де мажорні 
тони все-таки переважають над міно-
ром. 

Потім яскравий спалах Карпатської України, 
де поєдналося багато і раціоналістичного, і емо-
ційного. Історія краю у роки Другої Світової вза-
галі поки тільки починає відкриватися по-справж-
ньому. Небачений сплеск культурного життя в 
тих умовах потребує ще свого пояснення. 

Радянська доба на Закарпатті – це 
щось максимально специфічне. Трагі-
комізм доби проявився тут як ніде. 
Через геополітичну цінність краю 
центр намагався не дратувати зайвий 
раз місцеве населення. 

Тому продовольче постачання тут було 
значно кращим, ніж в інших регіонах СРСР. 
На багато відступів від радянських стандартів 
тут закривали очі (індивідуальне будівництво, 
приватна підприємницька діяльність, родин-
ність у кадровій політиці тощо, не кажучи вже 
про церковно-релігійну ситуацію).

Тому значного вибуху у 1989-1991 р. тут 
не відбулося, Закарпаття лишилося на порядок 
менш політизованим, ніж сусідня Галичина. Втім 
точнісінько так же не вдалося розкрутити і якийсь  
контр-рух. Закарпаття традиційно відмовчува-
лося і вичікувало, хто переможе. Правда, ГКЧП 
виявився настільки фарсовим і оперетковим, 
що проти нього чітко висловилася Ужгородська 
міськрада – один з небагатьох муніципалітетів в 
УРСР. Хоча, цим все і обмежилося. 

Дуже своєрідною є історія Закар-
паття за останню чверть століття. Істо-
рія сучасної держави України – загалом 
унікальний феномен. Все ж зовнішні 
фактори, які призвели до незалежнос-
ті, відчутно домінували над внутрішні-
ми. Останні теж зіграли помітну роль, 
але таки не першорядну. Звідси – біль-
шість суперечностей і сучасної Украї-
ни, які досі даються взнаки. 
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І хотіли би, щоб усе було “по-дорослому”, 
а басових ноток у голосі катма. Звичайно, ін-
фантильність і дорослість (у державотворчому 
сенсі) розподілені по Україні далеко не рівно-
мірно. На Закарпатті найбільше збереглося 
пережитків попередньої доби, коли громадяни 
розрахували на патерналізм з боку держави, 
коли можна було нічого особливо не роблячи, 
сяк-так зводити кінці з кінцями тощо. 

Закарпатці розколоті у своєму ставленні 
до праці на два протилежні світоглядні табори. 
Одні вважають, що працювати слід, аби забез-
печити собі мінімум благ (зрозуміло, що від по-
коління до покоління ці стандарти зростають), 
але не більше того, без роботоголізму. При 
цьому вони прекрасні працівники, по-своєму 
працелюби, але є у душі деякі обмеження, що 
коріняться глибоко у католицькій і православ-
ній ментальності (не заради матеріальних благ 
живе людина). Інші – фанати роботи, чиїм то-
темом є бджоли і мурашки, їхня трудова етика 
ближча до протестантської і юдейської: пра-
цювати і в праці сконати.

Перший табір зараз продовжує жити вдо-
ма і погоджується на зниження життєвих стан-
дартів. Саме з нього сформувався цілий ряд 
новітніх соціальних прошарків Закарпаття: 
торгівці-базарники, ремонтники тощо.

Другий табір просто не має, де прикласти 
на Закарпатті свої руки, тому його представ-
ники нині працюють по цілому світові. Саме 
він забезпечує край валютою, яка потім пе-
рерозподіляється поміж численних родичів, 
близьких і знайомих.

Згадується, як Угорщину Яноша Кадара 
називали найвеселішим бараком соціалістич-
ного табору. От чимось подібним є Закарпат-
тя у сучасній Україні. Абрам казав, що ставши 
царем, жив би дещо ліпше, як цар, бо ще би 
трохи шив вдома. Отак і Закарпаття пережило 
за чверть віку ті самі негаразди (деіндустріа-
лізацію і т.п.), що й інші регіони, але воно ще 
“шиє вдома”, тобто користуючись близькістю 
кордону, живе з транскордонного бізнесу і 
відходництва. Тому вся політична історія За-
карпаття останніх десятиліть – це боротьба за 
“приватизацію метру кордону”. 

Після того, як не вдалось реалі-
зувати найбільш радикальні варіанти 
(політична автономія, спеціальна еко-
номічна зона, єврорегіон), боротьба 
перемістилася від творення зовнішніх 

форм – углиб. На Закарпатті зрозу-
міли, що вільний шлях через кордон 
лежить через Київ.

Ставку було зроблено на так звану київську 
групу і її партійну надбудову під соціал-демо-
кратичним трендом. Потім київські орієнтири 
змінювалися, але сам принцип (за кордон че-
рез Київ) лишався сталим.

Зрештою ця фаза змінюється на тутешняць-
ку. Закарпаття вибороло і закріпило за собою 
право на місцеву специфіку. Тепер боротьба 
ведеться за те, хто і на яких підставах кори-
стуватиметься з цієї специфіки, хто контролю-
ватиме і регулюватиме гігантські товарні по-
токи через кордон. Закарпаття – це гігантська 
мембрана, зябра – щось через них проходить, 
а щось застрягає. Цей специфічний бізнес по-
требує адекватної надбудови. Це суп із сокири, 
до якого треба пронирливого солдата. Тоді у 
супі з’явиться який завгодно приварок, а саму 
сокиру можна будь-коли пред’являти державі 
– ось вона, ціла-здорова, все за законом.

Зараз закарпатський політикум 
конструює такого “універсального 
солдата”, здатного порозумітися і з 
дідом-бабою, і з зайчиком, і з вовчи-
ком. Кастинг на такого колобка у са-
мому розпалі, конкуренція дуже жор-
стка. 

Цим пояснюється запекле протистояння 
на кількох поспіль виборах упродовж 2010-
2013 р., хоч самі по собі депутатські мандати, 
за які позірно іде боротьба, не мають аж такої 
великої ваги.

Таким чином, закарпатська історія – це 
справжня скринька Пандори. Досить її бодай 
трішечки відкрити – і з неї починає лізти все що 
завгодно. Роботи там непочатий край. Різно-
манітних нових джерел за останнє десятиліття 
опубліковано чимало, але вони ще тільки чека-
ють на гідне осмислення. Місцева історіогра-
фія стоїть перед дуже цікавим синтезом, який 
може стати містком між історіями Центральної 
України і Центрально-Східної Європи.
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ЯК ПОЧИНАЛОСЬ УСВІДОМЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?

На початку 2000-х років на Закарпаття не-
одноразово приїжджали  експерти з Академії 
місцевого розвитку з Варшави, які до того мали 
можливість відвідати усі повіти рідної Польщі, 
попрацювати в інших центральноєвропейських 
державах, на Балканах, в Росії та Білорусі. Чо-
мусь їхнє враження від нашого регіону були для 
науковців Ужгородського національного універ-
ситету більш важливими, аніж емоції західних 
колег, з якими доводилось співпрацювати в той 
період. Напевно, ми усвідомлювали, що поляки 
ще не навчилися в повній мірі англо-саксонській 
«політичній коректності», краще розуміли пост-
соціалістичну управлінську спадщину. А окрім 
того, так само як і ми, могли довго розміркову-
вати про те, де завершуються Карпати, чи є лем-
ки українцями, і що варто пригадати з традицій 
Австро-Угорської імперії. Тривали довгі дискусії 
про межі Центральної Європи, зокрема прина-
лежність України, чи принаймні Карпатського 
регіону, до її кола, завершувалися оптимістични-
ми розмірковуваннями про те, що «центрально-
європейськість» – це стан культури, духу та пове-
дінки, які змінювалися критичною самооцінкою, 
зокрема, останнього компоненту. 

Найбільш вразливим, тому що 
правдивим, був висновок, зроблений 
наостанок: Закарпаття – це рай, ко-
трий, на жаль, його ж мешканці за-

недбали, сподіваючись на вирішення 
усіх буденних проблем «державою», а 
та, у свою чергу, задушила усі залиш-
ки тієї центральновропейськості. 

Сміття на сільських вулицях, давно не чи-
щені рівчаки, занедбані клуби, відсутність вби-
ралень… На основі цього список – висновок: 
справжні, а не імітаційні реформи розпочина-
ються не лише і не стільки в столицях, а, отже, 
Україна ще їх не здійснювала.

На таку оцінку можна було б образитися, 
мотивуючи її ментальністю польської нації, яка 
увібравши шляхетські традиції Речі Посполи-
тої, традиції супротиву імперіям, до складу яких 
входила, завжди відзначалася високим рівнем 
самооцінки, контрастуючи із сусідами. Однак, 
поїздки в гірські карпатські села Польщі, затис-
нуті між українсько-польсько-словацькими кор-
донами забрали усі контраргументи: дороги, 
тротуари, відчуття, що мери спільнот розпоряд-
жаються реальними ресурсами, і тому відчува-
ють відповідальність перед громадянами. При 
тім, це було осердя польської Лемківщини, де 
про українськість нагадували уже синьо-жовті 
дахи сільських домівок. Схожу ситуацію поміти-
ли і у двоетнічних селах словацької Пряшівщини 
та біля угорського Шарошпотоку. Хоча песи-
мізму в усіх випадках додавало відчуття певної 
знелюдненості сільських місцевостей в усіх чоти-

СУСПІЛЬСТВО І ВЛАДА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
ПО РІЗНИЙ БІК КАРПАТ:

ОБ’ЄДНАНЕ ЧИ РОЗ’ЄДНАНЕ? 
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рьох країнах: міграція до міст та за кордон з їх 
більшими можливостями для працевлаштування 

є історичним трендом Карпатії як великої Євро-
пейської Периферії. 

ВИТОКИ ВІДМІННОСТЕЙ ІЗ СУСІДАМИ ВАРТО ЗНАТИ

Контраст між закарпатськими громадами 
та територіальними спільнотами по інший бік 
кордону можна пояснити багатьма причинами: 
економічними, психологічними, історичними. 
Вважаємо, що було би цікаво з’ясувати за до-
помогою методики «польових досліджень» спе-
цифіку розвитку громад, в яких домінує та чи 
інша етнічна спільнота, що візуально має  прояв 
не лише в архітектурі будівель, але й подекуди у 
розвитку інфраструктури. Економістам варто би 
взятися за аналіз впливу розташування великих 
виробничих потужностей чи туристичних об’єк-
тів на місцевий розвиток, а, отже, опосередкова-
но, на функціонування самоврядування. Однак, 
віддаючи пошану політичній науці, постараємо-
ся з’ясувати інші причини такої ситуації.

Існує багато політичних, чи радше соціаль-
но-політичних причин, формування цього водо-
ділу між країнами-спадкоємицями спільної істо-
ричної спадщини управління. Наведемо лише 
класифікацію постсоціалістичних суспільств за 
критерієм темпів та підготовленості децентралі-
заційних реформ, тобто реформ місцевого са-
моврядування, яке є каркасом владних відносин 
у містах та селах. Так, для Польщі, Угорщини, 
меншою мірою Словаччини, ці перетворення 
здійснювалися на основі моделі «стрибка у прір-
ву», тобто швидко і у радикальний спосіб. 

Україна довгий час відносилася до 
переліку балканських та пострадян-
ських суспільств, де реформи здій-
снюються «без поспіху», що є прита-
манним для країн, де злам «старого 
режиму» став несподіваним для гро-
мадян, які не мали відповідної культу-
ри для здійснення змін на місцях, а у 
центрі влада залишилася концентро-
ваною у руках старої еліти. Однак, в 
останні роки більш вживаним є тер-
мін «імітаційні суспільства», оскільки  
здійснення реформ, як правило, об-
межується лише формальними про-
явами.

Найкращі умови для формування місцевого 
самоврядування, яке діє на основі принципів 
демократії, склалися на кінець 1980-х років у 
Польщі. Профспілка «Солідарність» дослухала-
ся до порад вчених, які ще у період соціалізму 

напівлегально розробили програму децентра-
лізації влади у країні. Ці фахівці вважали, що 
«розпорошення» влади у місцевих громадах, 
яка раніше була сконцентрована у центрі і 
навколо правлячої комуністичної партії, стане 
найкращим запобіжником від повернення до 
авторитаризму. 

Вже цей фактор має цілком інше 
забарвлення в Україні, і Закарпаття 
як її складова, не є винятком: роз-
робки чи консультації вчених мало 
використовуються в управлінні, або 
ж є декоративним must be елементом, 
який мало-що міняє у сутності рішень. 

Водночас зауважимо, можливо, відхиля-
ючись від теми: прецеденти позовного впли-
ву громадськості на політику регіональних та 
місцевих органів влади (згадати хоча б судове 
скасування рішення про будівництво каскаду 
міні-ГЕС на закарпатських річках, рух за збе-
реження архітектурного обличчя Ужгорода) де-
монструють, що навіть централізована владна 
система, яка склалася в Україні, не може про-
водити вигідні їй рішення, якщо долатиме опір 
громадян. 

Польські реформатори 1989-1990-х років, 
окрім того, чудово розуміли, що на місцях діє 
згуртована каста партійних функціонерів, які 
дискредитують ідею передачі влади та ресурсів у 
громади, якщо залишаться на посадах в органах 
місцевого самоврядування. Саме через це пер-
ші перетворення здійснювалися через мережі 
місцевих представників Уповноваженого уряду 
з питань здійснення реформи територіального 
управління, як першого «некомуністичного» еле-
менту локальної влади. А вже у березні 1990 
року, окрім прийняття Закону про територіаль-
не самоврядування, яким польським гмінам була 
надана влада та інструменти для її використання 
на благо спільнот, був схвалений закон про міс-
цеві вибори. Завдяки їх швидкому проведенню 
посади у місцевому самоврядуванні обійняли 
особи, які, перш за все, користувалися автори-
тетом серед земляків: як моральні чи технокра-
тичні елементи. Таким чином, ефект ейфорії від 
демократизації, через які пройшли усі централь-
ноєвропейські суспільства на початку 1990-х 
років, був використаний сповна: громадяни 



18

встигли повірити, що можуть обирати та впли-
вати на кращих з поміж себе, і разом взаємодія-
ти для спільного блага. Недарма, що концепція 
місцевої демократії як режиму залучення гро-
мадян для котролю за ефективністю діяльності 
автономних місцевих структур влади органічно 
сприймається поляками, оскільки не є ілюзією, 
запозиченою лише з гасел Ради Європи.

В Україні ж через егоїзм та консерватизм 

еліти, яка прийшла, а, точніше, збереглася при 
владі на початку 1990-х років, повноваження 
та ресурси залишилися зосередженими в центрі, 
а пізнє прийняття Закону України «Про місце-
ве самоврядування» (аж у 1997 році) означало 
втрату шансу сформувати у громадах широкий 
прошарок лідерів, які би були зацікавленими і 
вмілими в активізації громадян. 

ПАТЕРНАЛІЗМ І ЕТНІЧНА СОЛІДАРНІСТЬ В КАРПАТІЇ

Зауважимо, що патерналізм є характерним 
не лише для української частини Карпатії, але 
й для сусідніх регіонів. Найкращим прикладом 
є Словаччина, громадяни якої у 1993-1998 ро-
ках підтримували на посаді прем’єр-міністра 
країни «всесильного В. Мечіара» з Братислави. 
У тому числі, така орієнтація була притаман-
ною більшій частині словацьких мерів, які через 
членство у владній партії «Рух за демократичну 
Словаччину» сподівалися на додаткові субвен-
ції у місцеві бюджети, які, подібно до сьогод-
нішньої ситуації в Україні, були нанизані на за-
гальнодержавний кошторис. Однак, активність 
словацьких громадських організацій напередо-
дні парламентських виборів 1998 року мала 
наслідком не лише високу явку виборців, але й 
передачу ними владу правоцентристській коа-
ліції, яка серед інших демократичних реформ, 
здійснила реальну «комунальну революцію», 
зокрема шляхом бюджетної децентралізації. 
Хоча ідеологічний маятник Словаччини упро-
довж останніх п’ятнадцяти років хитається у 
бік різних політичних програм, вагається між 
націоналізмом, єврооптимізмом та скептициз-
мом, будівництво владних вертикалей між сто-
лицями, регіонами та місцевими громадами не 
здійснюється.

При тім із словаками Закарпаття 
єднають не лише політико-психоло-
гічні особливості, що можливо пояс-
нюється довгим періодом бездержав-
ності, а також існування комплексу 
«старшого брата». Миться про полі-
етнічні території, де в багатьох гро-
мадах основне представництво в 
органах місцевого самоврядування 
здобувають лідери етнічних спільнот, 
відмінні від титульної нації. 

Для Європи – це звична практика, резуль-
тат об’єктивно діючої етнічної солідарності. В 
умовах Карпатії, де етнічна толерантність гар-

монійно і, на щастя, без насильства уживається 
з недовірою та стереотипами, це привід втру-
титися у «велику політику» щодо формування 
етнонаціональних пріоритетів держави. І не 
завжди цієї політичної енергії вистачає на ви-
рішення буденних – господарських, соціальних, 
культурних – потреб місцевих громад. 

Кращі практики і близькість про-
блем місцевої влади – об’єднує. Мож-
ливості  і способи їх вирішення — рад-
ше роз’єднують карпатські громади 
України і ЄС.

Незважаючи на безсумнівні паралелі, які по-
яснюються схожим географічним розташуван-
ням, історичним минулим, подібними соціальни-
ми структурами, і візуально, і артикульовано – у 
спілкуванні з представниками місцевого само-
врядування – є помітними різні тренди їх розвит-
ку, зокрема у системі «Україна – центральноєвро-
пейські сусіди». Не зважаючи на тривалі дискусії 
з приводу внесення змін у Закон України «Про 
місцеве самоврядування» (прийнятий у травні 
1997 року), які розглядаються вже у контексті 
очікуваних конституційних змін, термін «місцева 
демократія», через призму якого Рада Європи 
оцінює стан самоврядування, сприймається се-
ред управлінців, здебільшого, як інформаційний 
галас, який приховує «відсутність сутності». Та-
кий скепсис є цілком зрозумілим: згаданий вище 
закон не повною мірою врегульовує питання 
організації діяльності територіальних громад, 
формування і діяльності органів місцевого са-
моврядування. Зокрема, це стосується питань 
управління комунальною власністю, міжбюджет-
них відносин, різних форм безпосередньої уча-
сті громадян у виконанні завдань та функцій міс-
цевого самоврядування, взаємовідносин органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб 
з відповідними органами державної влади та її 
посадовими особами, а також форм взаємодії 
територіальних громад, співробітництва у реа-
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лізації спільних проектів. Тому система вільної 
конкуренції місцевих лідерів, участі громадян 
у формуванні локальної політики сприймається 
як ідеалістична конструкція, яку можна буде об-
мірковувати після вирішення більш приземлених 
питань як от відносин з державою. 

Досвід спілкування з депутатами та головами 
місцевих рад, роботи всередині цих структур, 
комунікація з громадянами дає підстави зробити 
висновки, що основними поточними перешкода-
ми для розвитку місцевих громад у форматі на-
віть не найбільш успішних карпатських територі-
альних спільнот сусідніх Словаччини та Польщі 
є такі:

1) відсутність  належного матеріального, фі-
нансового, кадрового та іншого ресурсного за-
безпечення;

2) конфлікти між органами публічної влади 
як по горизонталі, так і по вертикалі;

3) корупція;
4) відсутність налагоджених каналів комуні-

кації між населенням та місцевою владою;
5) переважання патріархального або під-

данського типу політичної культури.
Перша та третя перешкода із наведеного 

списку мають наслідком той рівень благоустрою 
закарпатських сіл та міст, за якого використання 
першого кореню «благо» не є доречним. Це різко 
контрастує із ошатними оселями закарпатців, які 
за рівнем оснащеності далеко не відстають від 
обладнання будівель, які можна зустріти по той 
бік кордону. Окрім того, органи місцевого са-
моврядування не є спроможними, з економічної 
точки зору, забезпечувати соціальні стандарти, 
які зафіксовані в українському законодавстві. 
Також місцеві влади не може ефективно керува-
ти фінансовими ресурсами територіальних гро-
мад через системні порушення законодавства, 
зокрема блокування їх рахунків казначейством. 

Сутність другої перешкоди проявляться у 
неврегульованості питання про передачу повно-
важень від держави до регіонів та місцевих гро-
мад, та чіткого розподілу повноважень між ор-
ганами місцевого самоврядування та місцевими 
державними адміністраціями.

Для формування середовища місцевої демо-
кратії, подібного до того, що склалося у централь-
ноєвропейських країнах, важливо налагодити 
систему взаємозв’язку між населенням та місце-
вою владою щодо вирішення питань суспільного 
значення. Можна досить чітко розділити комуні-
каційні проблеми, які формуються між і перед 
місцевими виборами. У період між перегонами 
для громадсько-політичного клімату є притаман-

ними низький рівень інформованості громадян 
щодо місцевих проблем краю, формальний ха-
рактер звітування депутатів перед виборцями, 
які подекуди, навіть, не знають їх прізвища. Пе-
ред виборами, навпаки, претенденти на посади 
і мандати проявляють надмірну активність, часто 
не нехтуючи методами адміністративного тиску, 
прямого і опосередкованого підкупу. Зрештою, 
діяльність місцевого самоврядування  у цей пе-
ріод є надмірно політизованою, що, однак, від-
повідає трендам у карпатських «закордонних» 
громадах, де вже давно обговорюють питання 
про спасіння «малої комунальної політики» від 
«великої».

Переконані, що окрім політичної 
волі Києва щодо реформування за-
конодавства, за якого переслідують-
ся власні інтереси, є фактори, які 
залежать від громадян, котрі можуть 
підтвердити свій центральноєвропей-
ський дух на практиці. 

Для місцевих лідерів мовиться про усвідом-
леність політичної відповідальності перед ви-
борцями, політичну волю та бажання сприяти 
поліпшенню, у першу чергу, життя людей краю, 
в якому вони обрані, і аж потім задоволення 
власних потреб. Для громадян – про бажання 
впливати на стан справ у громадах, де вони 
проживають, використовуючи для цього методи 
самоорганізації. Для закарпатців, з психологіч-
ної точки зору, найкращим стимулом для самов-
досконалення є приклад сусідів, земляків. Тому 
публікація у часописі «Карпатія» опис кращих 
прикладів місцевого доброго врядування може 
стати найкращим внеском для об’єднання кар-
патських громад, роз’єднаних кордонами і мен-
тально.
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НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ: ВСЕ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ

У підсумковому документі Конференції 
Організації Об’єднаних Націй зі сталого роз-
витку «Ріо+20: Майбутнє, якого ми прагнемо» 
(Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 20-22 червня 2012 
року), з новою силою підкреслена необхідність 
досягнення гармонії Людини і Природи. Вислов-
люється думка, що без такої гармонії виживання 
планети Земля та її екосистем, забезпечення не-
обхідного балансу між економічними, соціальни-
ми та екологічними потребами нинішніх та май-
бутніх поколінь залишається проблематичним. 

Підкреслюється, що у деяких країнах уже 
зараз права її величності Природи ставляться 
на перший план, у порівнянні до прав грома-
дян, а серед інституційних рамок сталого роз-
витку екологічна складова виділяється в окре-
мий розділ. Більше того, у схваленій Рамковій 
програмі дій та здійснення наступних кроків 
щодо впровадження стратегії сталого розвит-
ку в різних тематичних областях та у міжсек-
торальних сферах, розв’язанню екологічних 
проблем відводиться ключова роль. Це, в 
першу чергу, стосується водозабезпечення та 
санітарії, енергетики, сталого туризму, кліма-
тичних змін, лісів, біологічного різноманіття. В 
сутності, вирішення цих проблем природного 
оточення все одно прямо пов’язано з інтереса-
ми Людини.

Окремо на Конференції визнано значні 
вигоди, які отримуються світовою спільнотою 
для забезпечення сталого розвитку саме від 
гірських регіонів. Зокрема, підкреслено ви-
няткове значення гірських екосистем як голов-

них постачальників водних ресурсів для всіх 
континентів. Відзначено і той факт, що гірські 
екосистеми особливо вразливі перед згубними 
наслідками кліматичних змін, знелісненням та 
деградацією лісів. Великої шкоди їм завдають 
зміни методів землекористування, деградація 
земель та стихійні лиха. У зв’язку з цим, глави 
держав та урядів світу закликали активізувати 
зусилля з охорони гірських екосистем, включа-
ючи збереження їх біологічного різноманіття. 
Пролунали заклики щодо прийняття довго-
строкових концепцій із застосуванням всеохо-
плюючих підходів, які б базувались на комп-
лексних програмах розвитку гірських регіонів. 
Тим більше, що на цих територіях завжди па-
нували бідність та безробіття, тут найчастіше 
спостерігались надмірне природокористуван-
ня та деградація унікального біорізноманіття.

Показово, що на цій Конференції Україна 
в черговий раз порушила питання Екологічної 
Конституції Землі. Було заявлено, що для досяг-
нення цілей сталого розвитку Україна вважає 
за доцільне започаткування процесу підготовки 
проекту концепції Екологічної Конституції Землі 
та його публічного обговорення, заснування на 
базі ЮНЕП «Світової Екологічної Організації». 
На жаль, в черговий раз українські пропозиції 
дипломатично вислухали і, як кажуть, «прийняли 
до уваги». Направду, і Україна далеко не най-
більш екологічно благополучна держава у світі і 
Європі. Скоріше навпаки...

СТАЛИЙ (ЗБАЛАНСОВАНИЙ) РОЗВИТОК В КАРПАТАХ

НА ШЛЯХУ ДО  

ГАРМОНІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ
В КАРПАТАХ



21

ЯКОЮ Є СИТУАЦІЯ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ?

Незважаючи на рішення глобальних міжна-
родних екологічних форумів та велику кількість 
чинних у нашій країні міжнародних норматив-
но-правових актів, до цього часу в Україні на 
державному рівні не прийнято навіть Концеп-
цію сталого розвитку. Надзвичайно складною 
залишається екологічна та соціально-економічна 
ситуація і в Карпатському регіоні.

Так, за висновками Конгресу місцевих і ре-
гіональних влад Ради Європи (Резолюція 315 
(2010) «Сталий розвиток гірських регіонів та 
досвід Карпатських гір») для цього краю харак-
терним є значне зменшення у порівнянні з не-
давнім минулим рівня лісистості. Завдяки по-
рушеній тут екологічній рівновазі, надзвичайно 
високим залишається паводкова небезпека, сер-
йозну загрозу становлять ерозія земель, скиди 
у водойми забруднених стоків, стихійне нагро-
мадження побутових та промислових відходів. 
Тому, розв’язання цих назрілих екологічних та 
соціально-економічних проблем можливе лише 
шляхом прийняття Державної програми сталого 
розвитку Українських Карпат та інтеграції Укра-
їни до програми Європейського Союзу «Карпат-
ський простір».

А загалом, на думку експертів, 
антропогенне та техногенне наван-
таження в Україні, у тому числі і в 
Карпатах, у декілька разів перевищує 
відповідні показники в розвинутих 
країнах світу! 

Тому тривалість життя в 2010 році тут була 
нижчою і досягала лише 69,8 років, а показники 
ВВП в 2011 році становили близько 60 відсо-
тків середньосвітового рівня. Майже у три рази 
вищим за світовий рівень є енергоємність вироб-
ництва, спостерігається тенденція до збільшення 
обсягів лісозаготівель тощо.

Масштабна та хаотична експлу-
атація природних ресурсів Карпат 
призводить до загострення екологіч-
ної ситуації і не дає очікуваного еко-
номічного зростання, в першу чергу, 
місцевим громадам. А за самим регіо-
ном Українських Карпат давно і міц-
но закріпилась слава лісосировинно-
го придатку. 

Сотні тисяч кубічних метрів деревини, які 
заготовляються щорічно із застосуванням еко-
логічно небезпечних технологій, вивозяться за 

кордон кругляком або у вигляді пиломатеріа-
лів. Такі методи лісокористування не приносять 
соціально-економічних вигод, а навпаки — за-
гострюють паводкову ситуацію, активізують 
ерозійні процеси, руйнують ландшафти та до-
рожню інфраструктуру, створюють негативний 
імідж для розвитку туризму краю.

Дуже показовим у цьому відношенні може 
служити стан лісокористування у надзвичай-
но паводконебезпечному верхів’ї басейну Тиси 
на території депресивного Рахівського райо-
ну Закарпатської області. Тут, незважаючи на 
прийняття Закону України про мораторій на 
проведення суцільних рубок у лісах на гірських 
схилах, спостерігається чітка тенденція до збіль-
шення обсягів лісозаготівель. 

Причому, основна маса дереви-
ни заготовляється шляхом суцільних 
рубок, різко знижуються показники 
посадок лісу. Лише на папері залиша-
ються декларації щодо сталого лісо-
користування та про міжнародну лі-
сову сертифікацію. 

Дуже дивною з позицій елементарних роз-
рахунків виглядає тут, попри 70 відсоткову лі-
систість, навіть проблема забезпечення місцево-
го населення звичайними паливними дровами. 
Так, за розрахунками, потреба в них для людей, 
підприємств та організацій цього віддаленого та 
негазифікованого району, щорічно (не рахуючи 
потреби в будівельних лісоматеріалах) складає 
близько 250 тисяч куб. метрів (27 тисяч дворо-
господарств по вісім кубічних метрів кожному в 
середньому на рік, плюс соціально-культурні та 
туристично-рекреаційні заклади, установи, під-
приємства торгівлі тощо). А насправді, за дани-
ми офіційної статистики, їх було реалізовано у 
минулому році лише третину до необхідної кіль-
кості. А в 2011 році також реалізовано населен-
ню теж лише 36,1 тис. куб. м. Звідки ж береться 
решта деревини, яку використовують люди для 
опалення? Відповідь проста. Це — самовільні 
рубки або ж нелегальна торгівля лісоматеріала-
ми. Так чи інакше, реальні лісозаготівлі за обся-
гами є значно більшими від статистичних даних. 
Отже, і екологічна шкода є насправді набагато 
вищою, ніж про це мовиться офіційно. І яких 
збитків від цих оборудок несе державна казна, 
теж чомусь замовчується.

Звісно, в різних областях і районах Укра-
їнських Карпат екологічна й природоохорон-
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на ситуація далеко не однакова — десь краща, 
а десь навіть гірша за описану. Водночас, за-
гальна тенденція загострення екологічних про-
блем — досить виразна і стійка. При цьому, ми 
торкнулись лише лісозаготівель. 

А ще ж існує купа проблем з ути-
лізацією побутових відходів, заготівель 
дикоростучих ягід і грибів, станом ма-
лих гірських річок і руслових долин, 
використанням гірських полонин та ін.

ЧИ ПОДОЛАЄМО БАР’ЄРИ СТВОРЕННЮ ПОТУЖНОЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В КАРПАТАХ?

На цьому фоні дуже тривожною виглядає 
також і ситуація із виконанням в Карпатському 
регіоні Державної програми формування на-
ціональної екологічної мережі та невиконання 
у повній мірі місцевими органами влади указів 
Президента України щодо створення та розши-
рення природоохоронних територій, зокрема 
Карпатського біосферного заповідника, Наці-
онального природного парку «Гуцульщина» та 
інших. Залишились лише добрими побажаннями 
вимоги статті 10 Закону України «Про морато-
рій на проведення суцільних рубок на гірських 
схилах в ялицево-букових лісах Карпатського 
регіону», якою передбачалось довести до 2005 
року рівень заповідності у Карпатах до 20 від-
сотків.

Вимагає значно вищої активності робота 
щодо виконання вимог Закону України «Про 
ратифікацію Протоколу про збереження і стале 
використання біологічного та ландшафтного різ-
номаніття до Рамкової конвенції про охорону та 
сталий розвиток Карпат», яка була підписана у м. 
Києві 22 травня 2003 року». Як показує аналіз 
науковців-екологів, тут теж складається непро-
ста ситуація. За останні десятиріччя спостеріга-
ється значне збільшення кількості видів рослин і 
тварин, які занесені до Червоної Книги України. 
Причому, чимала частина усіх зникаючих видів 
якраз припадає на регіон Українських Карпат. У 
цьому контексті виглядає цікавим і той факт, що 
більшість із них, а також видів, які занесені до єв-
ропейських та міжнародних Червоних списків, 
охороняються в межах Карпатського біосфер-
ного заповідника та на інших природоохорон-
них територіях. З огляду на це, слід підвищувати 
роль заповідників та національних природних 
парків, які в нинішній час, як ніколи, потребу-
ють підтримки з боку органів державної влади 
та місцевого самоврядування. 

Адже і європейська політика засвідчує, що 
особливої уваги, відповідно до цілей Севіль-
ської стратегії (1995) та Мадридського плану дій 
(2008) ЮНЕСКО, в гірських регіонах потребу-
ють саме проблеми розвитку біосферних запо-
відників (резерватів), що має стати основою вдо-

сконалення українського природоохоронного 
законодавства, яке регламентує їхню діяльність.

Біосферні резервати, які працюють з 1971 
року у рамках Програми «Людина і біосфера», 
це природоохоронні території абсолютно ново-
го типу, ключовою метою яких є забезпечення 
гармонійного розвитку Людини і Природи. 

В самій ідеї біосферних резерва-
тів лежать принципи сталого розвит-
ку. Її зустріли в усьому світі з вели-
ким ентузіазмом і за останні чотири 
десятиріччя набула неабияких успі-
хів. І нині саме біосферні резервати 
формують глобальну мережу модель-
них регіонів, де можуть бути апробо-
вані різні способи сталого природо-
користування і створені можливості 
для адаптації до мінливих екологіч-
них, економічних і соціальних умов 
за участі усіх зацікавлених сторін, у 
тому числі, й господарюючих суб’єк-
тів.

Як підкреслено у Дрезденській декларації 
про біосферні резервати та зміни клімату, нині 
Всесвітня мережа включає понад 560 біосфер-
них резерватів у більш ніж 100 країнах світу. Тут 
нагромаджений безцінний досвід, який є важли-
вим внеском у сталий розвиток, зокрема у на-
прямку мінімізації кліматичних змін та адаптації 
до них, а також — для збереження біологічного 
різноманіття.

З часу створення Програми ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера» та мережі біосферних 
резерватів впроваджувались інноваційні під-
ходи у наукових дослідженнях, організації мо-
ніторингу, в екологічній освіті. З цією метою 
формувався інтелектуальний потенціал, вдо-
сконалювались системи управління, реалізову-
вались модельні проекти, які вийшли за рамки 
формальних вимог щодо збереження природи 
і є добрими моделями для екологічно сталого 
(збалансованого) природокористування зага-
лом. 
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В Україні створено й успішно функціонують 
в різних природно-кліматичних зонах чотири бі-
осферні заповідники (Карпатський, Чорномор-
ський, Дунайський та Асканія-Нова). Всі вони 
вносять свій посильний вклад для впроваджен-
ня в Україні стратегії сталого розвитку, служать 
ефективними інструментами запровадження 
принципів «зеленої економіки», надання еко-
системних послуг раціонального природокорис-
тування та мінімізації впливу кліматичних змін.

Так, до прикладу, букові пралі-
си Угольсько-Широколужанського 
ма сиву Карпатського біосферного 
заповідника, за даними досліджень 
університету штату Вермонт (США), 
займають друге місце у світі серед лі-
сів помірної зони (після дощових лісів 
Тихоокеанського узбережжя США) з 
акумуляції парникових газів. 

Окрім того, за висновками авторів україн-
сько-німецького проекту «Природоохоронний 

менеджмент Карпатського біосферного запо-
відника і розв’язання сучасних викликів на За-
карпатті (Україна)», природні екосистеми східної 
частини Закарпаття становлять сьогодні євро-
пейський епіцентр дикої природи, недоторкано-
сті та функціональних лісів. Їхня унікальна осо-
бливість постійно вабить дослідників, студентів, 
лісівників та природоохоронців з усього світу. А 
праліси Карпатського біосферного заповідника, 
які входять до складу українсько-словацько-ні-
мецького об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕ-
СКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини», визнані сьогодні еталоном в євро-
пейській лісовій екології та природоохоронній 
справі. 

Світове значення з акумуляції парникових 
газів, європейське значення природного ета-
лону, регіональне значення запобіганню па-
водків та ерозії крутосхилів в горах — які ар-
гументи ще потрібно доводити тим, хто сприяє 
чи потурає суцільним рубкам гірських лісів у 
Карпатах?

СКІЛЬКИ РІШЕНЬ РІЗНИХ ВЛАДНИХ РІВНІВ СПРАВДІ  
ЗАХИСТЯТЬ НАШІ КАРПАТИ?

Не менш важливим є і той факт, що за іні-
ціативи адміністрації Карпатського біосферного 
заповідника на Міжнародній науково-практичній 
конференції «Карпатський регіон і проблем ста-
лого розвитку» з нагоди його 30-річчя (м. Рахів, 
13-15 жовтня 1998 року), прийнято справді істо-
ричне рішення дослівно такого змісту: «З метою 
створення міжнародного правового поля у 
галузі збереження природи та соціально-е-
кономічного розвитку країн Карпатського 
регіону урядам цих країн розробити і при-
йняти Карпатську Конвенцію сталого роз-
витку». А у 2003 році на Київській Конференції 
міністрів охорони довкілля Європи «Довкілля для 
Європи» ця ідея була реалізована шляхом підпи-
сання «Рамкової конвенції про охорону та сталий 
розвиток Карпат», яка в 2004 році ратифікована 
відповідним Законом України.

Окрім того, за нашою ініціативою включено до 
Постанови Верховної Ради України від 12 верес-
ня 2002 року «Про інформацію Кабінету Міністрів 
України про здійснення державної політики щодо 
виконання законів України «Про природно-запо-
відний фонд України» і «Про охорону культурної 
спадщини» та про дотримання посадовими особами 
вимог чинного законодавства стосовно Національ-
ного заповідника «Хортиця» й інших історико-куль-
турних заповідників і об’єктів природно-заповідно-

го фонду», пункт щодо розробки «до 1 липня 2003 
року Державної комплексної програми сталого 
розвитку гірських районів України». А дещо рані-
ше, за активної участі адміністрації Карпатського бі-
осферного заповідника, прийнято Закони України 
«Про статус гірських населених пунктів в Україні» 
(1995 р.) та «Про мораторій на проведення суціль-
них рубок на гірських схилах в ялицево-букових 
лісах Карпатського регіону» (2000 р.), Постанову 
Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо дер-
жавної підтримки реалізації Комплексної програми 
еколого-економічного та соціального розвитку гір-
ської Рахівщини на період 1998-2005 рр.». Крім 
того, у 2002 році Закарпатська обласна рада при-
йняла єдину в Україні «Концепцію сталого розвит-
ку Закарпаття», а в 2012 році ухвалила спеціальне 
звернення до Президента України щодо сталого 
розвитку та благоустрою гірських населених пунк-
тів Закарпаття, що розташовані в зоні об’єкта Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини».

Як бачимо, в різні роки за період 
незалежності України було прийнято 
немало прогресивних і корисних рі-
шень щодо охорони природи Карпат. 
Наскільки вони виконуються — це 
вже питання питань.
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ПРОМОЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ МАЄ ОСОБЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ

На розробку, пропаганду та впровадження 
конкретних проектів зі сталого розвитку спрямо-
вана робота наукових підрозділів, цілої мережі 
еколого-освітніх та інформаційно-туристичних 
центрів, які створені на базі Карпатського бі-
осферного заповідника: Музей екології гір та 
історії природокористування Карпат, Музей 
нарцису, музеї -- «Центр Європи», «Високогір’я 
Карпат». Здійснюється регулярне видання еко-
логічного науково-популярного журналу «Зе-
лені Карпати» та газети «Вісник Карпатського 
біосферного заповідника». Природоохоронній 
темі присвячено майже два десятка ініційованих 
адміністрацією Карпатського біосферного запо-
відника міжнародних науково-практичних кон-
ференцій та немала кількість уже зреалізованих 
міжнародних проектів. Звісно, грантова проек-
тна діяльність продовжується.

Значного суспільного резонансу отримали 
вперше висунуті нами та оприлюднені на сто-
рінках газети «Голос України» (1996 р.) та інших 
центральних ЗМІ ідеї щодо проведення в Карпа-
тах Зимової Олімпіади, створення на Закарпат-
ті, у географічному центрі Європи, «Екологіч-
ного Давосу», впровадження принципів сталого 
лісокористування та інші.

Таким чином, без сумніву, можна 
стверджувати, що майбутнє розвитку 
Карпатського регіону буде в значній 
мірі залежати і від впровадження тих 
розробок, які створені та апробуєть-
ся саме в Карпатському біосферному 
заповіднику. 

А сформовані, за нашою пропозицією, у 
спеціальній Постанові Кабінету Міністрів Укра-
їни щодо питань розвитку гірської Рахівщини, 
ще у 1998 році, концептуальні положення про 
необхідність «стабілізації соціально-економічно-
го становища в регіоні, збереження унікальних 
природних екосистем, освоєння потужного ре-
креаційного потенціалу, створення на цій основі 
зони екологічно зорієнтованого туристично-оз-
доровчого комплексу загальнодержавного зна-
чення» і сьогодні можуть служити дорожньою 
картою, дуже співзвучною із рішеннями Конфе-
ренції ООН «Ріо+20: Майбутнє, якого ми праг-
немо», для розробки і прийняття Державної про-
грами сталого розвитку Карпатського регіону.

Отже, промоція результатів природоохо-
ронної наукової роботи має особливе суспільне 

значення: з одного боку, вона слугує орієнтиром 
у прийнятті вірних владних і управлінських рі-
шень; з іншої — вона є платформою і для сус-
пільної та громадської підтримки охорони і 
збереження конкретних природних об’єктів і 
територій. Саме на цій платформі об’єднують 
свої зусилля наукова і експертна громадськість 
та міцніюче громадянське суспільство краю. 

І все ж варто завершити цю статтю для 
нового просвітницького і науково-популярно-
го журналу «Карпатія. Цивілізаційний поступ» 
оптимістично. 

Карпати, як один з наймальовни-
чіших і протяжних гірських масивів 
на Європейському континенті, саме 
багатством своєї природи створюва-
ли сприятливе і життєдайне середо-
вище для поколінь багатьох народів 
упродовж тисяч років цивілізаційного 
поступу. Нині, з відстані початку ХХІ 
століття, нам варто усім разом чітко 
усвідомити, що Карпати і надалі по-
винні залишатись тією чудовою при-
родною домівкою як для нас самих, 
так і для майбутніх поколінь європей-
ців. 

Саме так і буде, якщо громади — представ-
ники різних держав, народів, національностей 
і десятків субетнічних груп Карпатії об’єдна-
ють свої зусилля.

В евроінтеграційній стратегії України, якої 
вона намагається дотримуватись упродовж ба-
гатьох років, попри всі інші суперечки різних 
сегментів політичного класу, на щастя, природо-
користування на основі дотримання принципів 
сталого (збалансованого) розвитку неодмінно 
стане практикою нашого життя. Краще, щоб цей 
час настав чим швидше, але це залежить і від нас 
самих.
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ОЧІКУВАННЯ ПОЯВИ СПРАВЖНЬОЇ НАУКИ ЕКОЛОГІЇ:  
ЧИ НЕ БУДЕ ВЖЕ ЗАПІЗНО?

Ця стаття стала результатом роздумів про 
нинішню роль екологічних знань у практичному 
втіленні принципів сталого (збалансованого) роз-
витку. Звісно, і про їхню роль у нашому житті, все 
більш ускладненому і взаємопов’язаному з живою 
природою. Це відчуття взаємопов’язаності і вза-
ємозалежності живої матерії лише посилюється з 
бурхливим поширенням інформаційних техноло-
гій і комунікацій. Втім, аналіз сучасного нестри-
много потоку інформації здебільшого викликає 
більше запитань, аніж відповідей. І ця тенденція не 
змінюється вже не один десяток років, формуючи 
все більші очікування від екології, як дуже важли-
вої саме нині частини царини знань — науки.

Швидше за все, ці очікування, як на думку 
автора, об’єктивно передчасні і невиправдані: 
в сучасному сенсі справжня наука екологія, на 
жаль, знаходиться лише на стадії становлення.

Претендуючи на дослідження за-
конів і взаємозв’язків у процесах 
життя та живих організмів (котрі на-
багато складніші і багатозначніші за 
закони фізики, хімії чи математики), 
екологія досі навіть не намітила своєї 
загальної теоретичної бази. 

Звісно, історія розвитку наук має своє по-
яснення цієї ситуації. Залишається єдина надія 
на те, що колосальні сучасні потреби людства в 
екології значно пришвидшать її розвиток. Бо ціна 
питання — доля всього живого на планеті Земля 
після кількох тисяч років «ґаздування» на ній лю-
дини. До чого це призвело — найкраще видно 
при польотах на літаку чи навіть на повітряній 
кулі. Масштабніше — з космічної орбіти. Змінені 
та знеліснені ландшафти і пустелі на мільйонах 
квадратних кілометрів, висохлі водойми і зниклі 
тисячі малих річок, справжні острови зі сміття у 
Тихому океані — це лише «вершина айсберга». А 

наявні й об’єктивно встановлені кліматичні й ат-
мосферні зміни — це вже неоднозначне попере-
дження про насування справжньої всепланетної 
катастрофи. Та повернімось до екології.

Справді, лише екологія мала б 
точно і конкретно відповісти на пи-
тання, як саме організація життєвих 
процесів і життя загалом регулюють 
економіку й енергетику природи, а 
отже — і стійкість цих процесів. Єди-
ний біологічний вид, який спромож-
ний усвідомити це розумом (але ще 
так і не усвідомив!), це людина. 

Не виключено, що ключем до розгадок і від-
криттів повноцінної науки екології стане міждис-
циплінарне поєднання досягнень фізики, хімії та 
біології води, комплексу нанонаук і молекулярної 
біології. В такому поєднанні не обійтись без досяг-
нень системного аналізу, синергетики і креативних 
ідей багатьох вчених і сотень лабораторій світу.

А поки що мусимо задовольнятись ниніш-
нім подрібненням екології на промислову, раді-
аційну і хімічну, харчову і медичну, біологічну 
та агрономічну, водну і ґрунтів, космічну та ін. 
І навіть екологію людини та екологічну етику і 
мораль. З відповідним накопиченням доволі не-
систематизованих знань. І що далі? Ці недоско-
налі і неглибокі знання лягають в основу цілого 
комплексу законів, норм і заборон відповідно до 
емпіричних екологічних «факторів і чинників». 
Хіба це нормально коли людина свою власну 
безпеку і безпеку природи заганяє лише в нор-
ми законів, які здебільшого сама ж і не виконує?

Цікаво, скільки б «факторів і чинників» для 
заборон та в якій формі норм і законів вони б 
описуватись, якби ми не знали, до прикладу, 
фундаментальних законів математики, фізики, 
хімії чи навіть біології окремого виду?

НЕЗРУЧНА ПРАВДА
ПРО ЕКОЛОГІЮ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

СТАЛИЙ (ЗБАЛАНСОВАНИЙ) РОЗВИТОК В КАРПАТАХ
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Втім, історія науки знає подібні приклади в 
царині розвитку й цих наук. Так, невідоме у ХVІІІ 
столітті явище поліморфізму чистого олова стало 
причиною зимового руйнування військової аму-
ніції з нього армії Пруcсії й отримало владну за-
борону, як «олов’яна чума». А в США у 20-і роки 
минулого століття виготовлялось і збувалось не-
мало побутових речей з вмістом екзотичного на 
той час «модного» радіоактивного радію! Що 
вже казати про нинішню звичність антибіотиків 
чи щеплень у боротьбі з інфекційними хвороба-
ми, які ще до середини ХХ століття мільйонами 

винищували людство. Приблизно так і ми вигля-
даємо нині із дуже неповними і недосконалими 
знаннями з екології, винищуючи природу на пла-
неті в широкому розумінні — включаючи живу і 
неорганічну природу.

Звісно, будь-які аналогії і порівняння кульга-
ють. І в багатьох випадках сьогодення практич-
ною основою стають хоча б екологічне право й 
екологічна етика. Все ж, дозрілої універсальної 
науки екології нам на початку ХХІ століття дуже 
і дуже не вистачає. Та чи не буде вже запізно, 
коли ми нарешті цього дочекаємось?

ЯКЩО НЕ ЕКОЛОГІЯ, ТО ХОЧА Б СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Небувала в наших широтах цьогорічна літня 
спека та похолодання вже у вересні, часті по-
відомлення мас-медіа різних країн про десятки, 
якщо не сотні, природних і техногенних еколо-
гічних катастроф та негараздів здебільшого ви-
кликають різну реакцію. Частина з нас швидко 
звикає навіть до засилля негативної інформації, 
підсвідомо відмічаючи: «Негаразди — це десь да-
леко, у нас ще не все так погано». І лише зовсім 
невелика кількість представників наукової спіль-
ноти критично аналізує причини природних і 
спричинених людською діяльністю катаклізмів. І 
те, як показує світова історія, найчастіше, в яко-
сті вимушеної, а не випереджаючої реакції на 
екологічні загрози і виклики, що виникають. Чи 
пов’язані ці загрози з людською діяльністю? Од-
нозначно — так! 

Факти — річ вперта. Тисячі років 
«залізної доби», усі періоди древніх 
цивілізацій і сімнадцять століть нашої 
ери людство винищувало на планеті 
ліс задля виплавлення заліза і посів-
ного землеробства. 

Принаймні, це інтенсивно відбувалось у 
Європі, Північній Африці, на Близькому Сході 
і Кавказі, у Середній, Центральній та Півден-
но-Східній Азії й лише останні п’ять століть —в 
Америці. Нинішній урбанізований і знеліснений 
планетний ландшафт у значній мірі є наслідком 
цього процесу.

І лише на початку ХVIII століття Ханс Карл 
фон Карловіц у Саксонії вперше запровадив тер-
мін і принцип «стійкого (сталого) розвитку» до ви-
рішення проблеми відновлення лісів через їх виса-
дження на місце зрубаних дерев. І хоча Карловіц 
увів цей термін на противагу терміну «безгосподар-
ний», в європейських лісогосподарських нормах 
ХІХ століття стійкий розвиток уже розглядають не 

лише з позицій пасивних обмежень, але і в якості 
оптимізації лісонасаджень та догляду за ними.

Втім, проблема знеліснення Землі так і до-
нині не вирішена. Навпаки, вона давно розпов-
злась по всім континентам, включаючи вологі 
тропічні і північні ліси Росії, Канади і США. Але 
з лісів проблеми тільки розпочинались. Нині 
уже мало не зі шкільної лави нас вчать начебто 
основам екології і стійкого розвитку. Наводячи 
не лише приклади знеліснення, а й куди небез-
печніші та масштабніші наслідки індустріальної 
епохи: від забруднення повітря, водойм і ґрунтів 
шкідливими хімічними речовинами — до раді-
аційного, електромагнітного і акустичного за-
бруднення довкілля. 

Вчені говорять і про виникнення 
низки інших екологічних загроз: від 
втрат біорізноманіття в живій природі 
– до появи нових інфекційних хвороб 
і навіть збіднення генетичного коду 
людини; від глобальних змін клімату 
і руйнацій екосистем – до засмічення 
навколоземного космічного просто-
ру, Світового океану та знищення со-
тень і тисяч малих річок і озер.

Вся ця «передісторія» загрузання людства у 
болото екологічних викликів і загроз давно ві-
дома і деталізована до дрібниць. І не в останню 
чергу – завдяки Інтернету. Екологічні «страшилки» 
начебто десь і є, але вони аж надто нас не хвилю-
ють. Допоки не торкнуться «нашого колгоспу», го-
роду чи хати. Принаймні, ментальність українців 
робить найбільш вірогідним саме такий сценарій 
реагування. Тому повчальність досвіду та еколо-
гічної історії людства чи навіть власної країни, без 
належної організації ефективної системи справж-
ньої екологічної освіти та постійного формування 
екологічної культури, швидше за все, не призведе 
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до правильних дій. Але як здійснювати ефектив-
ну освіту у сфері екології, якщо вона як наука ще 
так і не сформувалась?! Коло, як кажуть, замкну-
лось. Втім, це зовсім не означає, що нічого не по-
трібно робити. Навпаки!

Та повернімось хоча б до принципу сталого 
розвитку. Його сучасне трактування полягає у 
безапеляційному визнанні достатньо чіткого і сус-
пільно справедливого правила поводження з при-
родними ресурсами або ж за економічної діяль-
ності на природній території: нинішнє покоління 
має лише обмежені права на володіння і користу-
вання ними з тим, щоб забезпечити такі ж права 
для наступного покоління. Цікаво, як сприйма-
ють олігархи такий підхід? Скоріш за все, просто 
ігнорують. Отже, принцип сталого розвитку запе-
речує саму можливість виснаження чи суттєвого 
збіднення природних ресурсів. А його реалізація 
з необхідністю вимагає якісних змін в організації і 
в управлінні господарською діяльністю та її свідо-
мого обмеження. В економічному сенсі це подіб-
но до правила – «жити за рахунок процентів, а не 
капіталу». Традиційними, але яскравими прикла-
дами практики сталого розвитку є ведення невис-
нажливого сільського або лісового господарства. 
В той же час, прикладів невідповідності чи навіть 
грубого ігнорування принципу стійкого розвит-
ку у т.ч. й в Україні, можна навести незрівнянно 
більше. Тим не менше , і для читача самостійна 
домашня вправа: сталим чи несталим слід вважа-
ти розвиток, якщо: 

а) на острові Мадагаскар суцільною рубкою 
тропічного лісу нині охоплено вже 80% його 
площі (до речі, в найбільших за площею лісах на 
планеті — в Амазонії у Бразилії — ситуація не 
набагато краща);

б) території родовищ мінеральних вод по-
близу санаторіїв «Сонячне Закарпаття», «Квітка 
Полонини» і «Шаян» щільно і хаотично забудовані 

десятками нових пансіонатів і готелей (в окремих 
з них мінеральна вода трубопроводами подається 
прямо у ванни кімнат кожному пацієнту).

Не виключено, що читачі самі готові заки-
дати автора подібними домашніми завданнями. 
Отже, сталий розвиток – це ідеалізм, який не-
має нічого спільного з людиною – господарем і 
підкорювачем природи? Людиною-споживачем і 
людиною-закоренілим технократом, урбаністом 
чи успішним бізнесменом? Автор згоден лише 
на констатацію реалістичності цих фактів. Та аж 
ніяк – не на їх виправдання. Важливо зазначи-
ти, що витрачаючи природні ресурси, навіть не 
думаючи про потреби й інтереси самої приро-
ди, людина впевнено торує шлях до самогубства 
людства загалом.

Не дуже історично свіжий, але надто по-
казовий приклад загибелі населення острова 
Пасхи посеред Тихого океану. Після вирубки 
останнього дерева на острові швидко наступила 
екологічна катастрофа, від якої людей не вряту-
вало навіть зведення близько 900 кількаметро-
вих кам’яних божеств. Чим не реальний модель-
ний приклад для всього людства?

Насправді, у принципі сталого 
розвитку, окрім майбутнього поколін-
ня користувачів природних ресурсів, 
присутня сама Природа, яку не мож-
на, не треба, нерозумно, недалеко-
глядно, нарешті – небезпечно не обе-
рігати і не відтворювати! 

Невже це так важко і так не хочеться декому з 
нас усвідомлювати?! Невже приклад острова Пас-
хи нас нічому не навчив? І невже, ми й направду 
настільки егоїстичні, що після нас хоч потоп? 

Ні, насправді ситуація ще гірша: вже кілька 
десятків років, як ми вчимось… імітувати сталий 
розвиток.

ЯКЩО НЕ СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ТО ЩО?

Справді, а якщо не сталий розвиток, то що 
— доля острова Пасхи? А от і ні! Якщо не сталий 
розвиток, то ще є його хороша імітація. На наш 
вік природних ресурсів цілком вистачить і нічого 
пусто бідкатись. Краще — завзято розробляти, 
планувати і навіть ділитись подібним «досвідом». 
Саме такою вкрай небезпечною стратегією вір-
туалізації сталого розвитку послуговуються влад-
ні кола та великий і малий бізнес не лише від-
сталих, але навіть багатьох розвинених країн, не 
кажучи вже про Україну, де панують об’єднані в 
один конгломерат олігархічні бізнес і влада.

З часом, віртуалізація стійкого 
розвитку набула всепланетного охо-
плення, у процес були задіяні міжна-
родні інституції, національні уряди, 
громадські організації, «зелені» полі-
тичні партії, благодійні організації і 
фонди, спільноти вчених і експертів 
— словом, усім знайшлося місце під 
сонцем сталого розвитку.

Ейфорія досягла кульмінації з прийняттям 
у Ріо-де-Жанейро у 1992 році на Конференції 
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ООН «Довкілля та його розвиток» ключової сві-
тової моделі стійкого розвитку під гучною наз-
вою «Програма дій на ХХІ століття» або коротко 
— Агенда 21. 

Заради справедливості зазначимо, 
що в Агенді 21 відбулось таки вперше 
в історії планети у консолідованому 
світоглядному варіанті — інноваційне 
поєднання проблем екології і розвит-
ку (економічного та соціального) з на-
маганням інтегрувати цей принцип у 
політичні рішення на всіх рівнях. 

А її логічними наслідками стали такі важливі 
міжнародні документи, як Декларація РІО, Рам-
кова конвенція з питань клімату та Кіотський 
протокол, Конвенція з біорізноманіття. До того 
ж, Агенда 21 стосувалась не тільки охорони до-
вкілля, але й дотичних проблем боротьби з бід-
ністю, енергетики, доступу до водних ресурсів, 
безпеки. Особливий акцент робили на активній 
участі і ролі громадянських суспільств країн світу 
у забезпеченні багаторівневих зв’язків між еколо-
гічними, економічними і соціальними факторами 
розвитку. Тому не випадково, що Агенда 21 та 
модель стійкого розвитку отримали «паралельну» 
назву сталого або збалансованого розвитку.

Що з цього всього трансформувалось у 
практику, а що залишилось у віртуальному сві-
ті, через 20 років підсумувала у 2012 році нова 
Конференція ООН у тому ж таки Ріо-де-Жа-
нейро «РІО+20: Майбутнє, якого ми прагнемо».

Міжнародна експертна і наукова 
спільнота у своїх доволі обережних 
оцінках більше схиляється до думки, 
що ейфорія 1992 року змінилась на 
стриманість і суттєву незадоволеність 
досягнутим за два десятиліття. Хоча 
загалом об’єднана світова спільнота 
країн 20 років тому консолідовано 
обрала начебто правильний напря-
мок цивілізаційного руху. 

В чому ж причини? Чому людство, в осо-
бі свого сукупного інтелекту, начебто і розу-
міє згубність нинішніх підходів «економічного 
зростання» та реальність загроз від виснажен-
ня природних ресурсів, включаючи повітря й 
воду, але загалом діє по-старому!

Звісно, причин невдач і небезпечно вели-
кої долі віртуальності Агенди 21 доволі бага-
то. Транснаціональні корпорації, світові про-
довольча і фармацевтична мафії, міжнародні 
енергетичні та нафтові і газові компанії і фі-

нансово-промислові групи, військово-промис-
ловий комплекс регіональні союзи і об’єднання 
країн, олігархічні і автократичні режими — всі 
вони в той чи інший спосіб впродовж двадцяти 
років або ігнорували Агенду 21 повністю, або 
ж уміло вдавали, що якимось чином дотриму-
ються збалансованого розвитку. Не відставали 
від такого «сповідування» принципів сталого 
розвитку й значна частина урядів окремих кра-
їн та їх національних економік.

А що ж Україна? Наша країна, 
офіційно підтримавши Агенду 21, 
так і не розробила досі навіть власної 
Концепції сталого (збалансованого) 
розвитку. 

Схвально, що натомість Закарпатська об-
ласть ще близько 10 років тому першою серед 
регіонів України розробила і прийняла на сесії 
обласної ради Концепцію сталого розвитку. Її 
підходи і положення послужили платформою 
при розробці і прийнятті у 2006 році наступ-
ного важливого планувального документу — 
Регіональної Стратегії розвитку Закарпатської 
області до 2015 року. І що ж?

На цьому, на жаль, все і скінчилось. Жоден з 
цих стратегічно-планувальних документів не от-
римав подальшого практичного втілення через 
затвердження і фінансування конкретних про-
ектів і програм за підтримки уряду і регіональ-
ного та місцевих бюджетів. Все й надалі пливло 
за течією безсистемно і хаотично як з позицій 
інвестиційного розвитку, так, особливо, з неура-
хуванням принципів сталого розвитку.

Втім, не все так безнадійно і песимістично 
відбувалось у світі за останні 20 років. Агенда 
21 відіграла свою визначальну, якщо не прак-
тичну, то ідейну і політичну роль у коригуванні 
шляхів глобального розвитку людства. Потуж-
них результатів світова наука здобула у суміжній 
галузі — альтернативній енергетиці і енергое-
фективності. 

З’явилась «зелена» і «синя» та «дружня до 
природи» економіки. Зміцніла позиція екологіч-
ної громадськості в усіх країнах. Про все це – в 
наступних публікаціях.
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РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДМОВА

Навряд чи можна піддати сумніву тверджен-
ня, що багата природа Карпатії була і є чи не 
найголовнішим чинником поселення тут людей з 
найдавніших часів. Звісно, водні ресурси і рос-
линність Карпат відігравали у цьому визначальну 
роль. І цій темі в розрізі цивілізаційного розвитку 
народів Карпатії доцільно приділити окрему ува-
гу. Щодо цієї статті, то вона виокреслює один 
вузький, але доволі важливій напрямок тематики 
— розвиток фітомедицини, яка найчастіше базу-
ється на т. зв. лікарських рослинах і препаратах, 
які з них і створені (фітосбори, фіточаї і напої 
та ін.) Цей напрямок важливий хоча б тому, що 
впродовж тисячоліть зелена природа та її дари 
залишались чи не єдиною «аптекою» для наших 
далеких і близьких пращурів і предків. А ниніш-
ня фітомедицина звісно ж зросла на коренях 
народної медицини, значна ресурсна та інфор-
маційна основа якої пов’язана з емпіричними і 
безцінними знаннями про цілющі властивості 
рослин і живої води, що передавались з поколін-
ня у покоління. До речі, щодо минулих надбань 

народної медицини Карпатії, то тут ще непоча-
тий край для дослідників. А щодо спрямовано-
сті фітомедицини у майбутнє, то ці перспективи 
стримуються глобальним засиллям фармацевти-
ки синтетичних хімічних речовин (теж окрема 
тема). Навіть незважаючи на намагання сучасної 
людини повернутись до природних першооснов 
свого біологічного існування на основі більш 
глибоких знань про живу природу.

Як би там не було, Карпатські гори, вкриті 
майже суцільним покривом багатої рослинності 
на гігантській площі у 203 тис. кв. км. (у перед-
гір’ями—530 тис. кв. км.) за комплексом еколо-
гічних факторів, що впливають на склад флори 
і рослинності загалом, вигідно відрізняються від 
інших європейських гірських регіонів. До цього 
слід додати й відносно менші рівні урбанізації та 
антропогенних впливів на гірську природу. Все 
це разом — історичні традиції і надбання народ-
ної медицини різних народів, екологічні чинники 
і багата рослинна природа — дозволять по-ново-
му побачити майбутнє фітомедицини в Карпатії.

ДАРИ ЛЮДИНІ ВІД ЗЕЛЕНОЇ ПРИРОДНОЇ АПТЕКИ

Протягом тисячоліть лікування травами 
було чи не єдиним доступним методом запо-
бігання захворюванням, підтримки здоров’я 
та боротьби з різними хворобами. Людина, як 
високоорганізований продукт Природи, із дня 
своєї появи на Землі намагалася використову-
вати всі дари, які давало і дає зелене природне 
довкілля для свого існування, для життя і здо-
ров’я. Це, в першу чергу, продукти харчуван-
ня, з яких майже все — це природні дари лю-

дині для її існування на планеті.
Із розвитком життя, в гармонії з Природою 

людина придивлялась до рослин, та їх плодів, 
виготовляла різні відвари, настоянки на травах, 
листі, коріннях, квітках чи плодах, які додавали 
їй сили, відновлювали здоров’я при різних вис-
наженнях (важка праця, несприятливі кліматич-
ні умови тощо). Так еволюційно зароджувалась 
особлива природна лікувальна практика – фіто-
медицина, яка на сьогодні стала доволі потужним 

БЕРЕЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ДАРІВ

ДЕ, ЯК НЕ В КАРПАТАХ,  
РОЗВИВАТИ ФІТОМЕДИЦИНУ?
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розділом медицини сучасної. Неможливо не зга-
дати про те, що паралельно йшов розвиток хімії 
як науки, що має справу із вивченням неорганіч-
них і органічних речовин. Отже, людина почала 
цілеспрямовано вивчати вплив різних хімічних 
речовин ( у. т. ч. отриманих шляхом хімічної се-
парації із живого) на організм тварин та людини 
при їх вживанні. Так спочатку з’явилась фарма-
ція природних речовин, а згодом – і спеціально 
синтезованих речовин, які стали використову-
ватись як ліки. Власне, в загальних рисах так і 
формувалась фармацевтична медицина, яка на 
сьогодні є основною лікувальною світовою га-
луззю. Більше того, фармацевтика посіла вагоме 
місце і в глобальній економіці. Вона ж вплинула 
і на проблему старіння людства.

На жаль, розвиток цих двох медицин в їх-
ньому одночасному співіснуванні не є безхмар-
ним. Особливо це стосується європейської ме-
дицини, яка у другій половині минулого століття 
вперто намагалася знищити свою прародичку. 
Лікування травами прирівнювалась якщо не до 
шарлатанства, то до «їзди на дитячому самока-
ті сучасною швидкісною трасою». В результаті, 
нині фармацевтична промисловість у світі на-
була у порівнянні із фітомедициною набагато 
масштабнішого розвитку. Достатньо відвідати 
першу ліпшу аптеку, щоб у цьому впевнитись.

Хоча поступово фітотерапія й від-
войовує свої позиції, її роль завжди 
на другому плані після синтетичних 
медичних препаратів. 

Однак, фармацевтична медицина не те, щоб 
отямилася, а стала дещо раціональнішою. Вона 
не збирається, так би мовити, дати жити і диха-
ти «бабусі-травниці» – фітомедицині. А от дещо 
взяти із природної аптеки і науково нарешті по-
яснити – в цьому фарммедицина уже не бачить 
якихось загроз для себе. Проте, на жаль, інколи 
це нагадує «сеанс чорної магії із викриттям».

Невдячна справа співставляти 
між собою дві медицини, та й цього, 
напевно, не варто робити. Бо кожна 
з них, як фарммедицина, так і фіто-
медицина займають свої ніші у під-
тримці життєдіяльності людини. В той 
же час, саме для виробничої галузі 
фарммедицини характерним є вкрай 
негативне явище підробки синтетич-
них фармацевтичних препаратів, яке 
набуло кримінального характеру й 
широких масштабів завдяки поєднан-
ню з агресивною рекламою та розга-
луженими глобальними і національни-
ми мережами продажу. 

Що може бути гіршим за підроблені «фар-
мацевтичні препарати» (ліками їх назвати не-
можливо)? І це ще півбіди, якщо захворювання 
не є смертельно небезпечним, а в підроблених 
«ліках» відносно безпечні хімічні речовини… А 
якщо ні?!

І ще: до світової фармацевтичної мафії від-
носять не лише виробників підробних ліків, але 
й транснаціональні корпорації, які монополізу-
ють глобальний ринок за його окремими сегмен-
тами і ведуть агресивну рекламну кампанію.

Важливо також пам’ятати, що культуру вжи-
вання (пиття) чаю, чорної кави чи кока-коли (й 
сотень інших напоїв та соків, виготовлених на зе-
леній природній основі), що набули глобально-
го поширення й дають помітний терапевтичний 
ефект, цілком слушно одночасно можна відне-
сти як до харчових напоїв, так і до фітомеди-
цини. Що ж до фармпрепаратів, то вважати їх 
одночасно ще й продуктами харчування, зрозу-
міло, нікому не спадає й на думку. 

Звісно мова йде про хімічно й штучно синте-
зовані суміші речовин, яким далеко до того, що 
нам дає природна аптека.

ФІТОМЕДИЦИНА ЯК ОДНА З ОСНОВ СПІВЖИТТЯ ЛЮДИНИ  
В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ

Характерною особливістю розвитку і здо-
бутків сучасної фітомедицини є використання 
досягнень науки про живу Природу та її біое-
нергоінформаційні властивості. На сьогодні 
можна виділити кілька нових підходів щодо роз-
витку фітомедицини.

Зокрема, основний фактор, який відріз-
няє фітомедицину від фарммедицини, поля-
гає в тому, що в основі фітомедицини лежить 

принцип звичного використання продуктів 
Природи для підтримання, збереження та 
відновлення здоров’я людини в умовах реаль-
ного довкілля (часто – забрудненого).

Дари фітомедицини для людини – це все, 
що створює сама Природа (рослина, корені, 
плоди). Вони мають характерну або специфічну 
будову і природну біоенергетику, які для орга-
нізму людини є корисними. Більшість представ-
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ників рослинного світу – це справді корисні для 
людини природні речовини або їх комбінації із 
природними компонентами. Правда, вони не 
завжди повністю біоенергоінформаційно суміс-
ні із організмом людини.

Усе, що є живим у Природі, 
обов’язково містить незначну кіль-
кість т. зв. зв’язаної води, яка влас-
не і є найважливішим інформаційним 
середовищем для живого. Саме це і 
має основний сенс при використанні 
природних речовин у фітомедицині. 

Живі речовини, на відміну від неживих, 
підпорядковуються закону Пастера-Кюрі-Вер-
надського. Тобто, вони мають дисиметрію 
структури, несиметричну будову лівих і пра-
вих молекул живого (просторова орієнтація по 
спіну молекул живого).

При будь-якому використанні природної ре-
човини — переробці, виготовлені з неї продуктів 
для фітомедицини, слід звертати увагу на наяв-
ність у ній зв’язаної води чи її залишків. А голов-
не – чи має кінцевий продукт власну біоенергоін-
формаційну цінність, як природна речовина. 

Сьогодні за рахунок різних технологічних 
способів переробки природної сировини вда-
ється виділити внутрішньоклітинну воду (т.зв. 
біоплазму, або біологічно активну речовину) без 
суттєвого підвищення температури речовини 
впродовж технології переробки.

При виготовленні з рослин відварів, чи на-
стоїв зазвичай використовується різна за якістю 

вода чи водно-спиртові розчинники. Але нині за 
допомогою фізичних методів досліджень можна 
чітко визначити чи має кінцевий продукт або оз-
доровчі фіторозчини лікувальне біоенергоінфор-
маційне значення для організму людини після ви-
користання води того чи іншого походження.

Окрім методів контролю й біоенергоінфор-
маційної якості фітопродуктів, на сьогодні вже 
розроблені методики тестування саме біоенерго-
інформаційної взаємодії препарата із живим ор-
ганізмом. Причому – без їх вживання людиною, 
а лише шляхом виявлення взаємодії організму 
людини при контакті із іншими живими організ-
мами. 

У сучасній медицині існують різні методики 
діагностики людини та визначення її функціо-
нального здоров’я. За допомогою сучасної діа-
гностичної апаратури вдається виявити дію ліків 
і, зокрема, фітопрепаратів. І при цьому побачи-
ти не лише їхню користь для організму в цілому, 
а й конкретну дію фітопрепарату на окремий 
орган чи систему людського організму.

Сучасна фітомедицина впевнено стає осо-
бливим підрозділом практичної медицини. Без 
використання її досягнень уже важко уявити, 
що людина може бути в гармонії з довкіллям, 
оберігати своє здоров’я і протистояти все но-
вим викликам екологічних забруднень. Втім, 
магістральний шлях розвитку фітомедицини 
пов’язаний із сучасними досягненнями і прогре-
сом науки саме на молекулярному рівні живо-
го, при цьому – у поєднанні з новими знаннями 
про структуру води та її біоенергоінформаційну 
роль у живому організмі.

ВІД ЕМПІРИЧНОЇ НАРОДНОЇ ПРАКТИКИ –  
ДО НАУКОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ

Інститут фітотерапії було створено ще у 
1992 році. Він і досі залишається унікальним на-
уково-дослідним підрозділом як в Україні, так і 
на теренах Карпатського регіону. За два деся-
тиліття викристалізувались такі напрямки його 
діяльності:
•	 розробка фітопрепаратів для профілактики 

і лікування хвороб з патологією внутрішніх 
органів, зумовлених впливом малих доз іо-
нізуючого випромінювання;

•	 вивчення впливу фітопрепаратів на імуно-
логічні, вітамінні, гормональні статуси та 
інші показники гомеостазу організму;

•	 розробка та виробництво нових фітопрепа-
ратів з високим сануючим впливом на гоме-
остаз людини;

•	 виробництво екологічно чистої сирови-
ни лікарських рослин та впровадження в 
практику нових технологій їх вирощування, 
випуск на їх основі розроблених рецептур 
фітопрепаратів та фітопродуктів;

•	 розробка нових інструментальних методів 
діагностики передпухлинних станів.

За час існування Інституту вивче-
но та апробовано для використання 
в лікувально-профілактичній прак-
тиці понад 100 екологічно чистих 
лікарських рослин Закарпаття. Роз-
роблено та впроваджено в медичну 
практику ряд високоефективних фі-
тозасобів. 
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Зокрема, дезінтоксикаційний фіточай «Кар-
пати», фіточаї «Ехінофіт», ентеросорбент «Фі-
тодраже», «Фітохруст», «Фітосорб», фіточаї серії 
«Бебівіта» (випускає компанія «ХІПП-Ужгород») 
та багато інших продуктів на основі технологій 
фітопрепаратів. 

Досвід Інституту щодо оздоровлення потер-
пілих внаслідок Чорнобильської катастрофи дав 
змогу колективу розробити концепцію оздо-
ровлення населення України, яка базується на 
використанні фітопрепаратів та фітопродуктів 
імунокоригуючої, онкопротекторної та анти-
склеротичної дії. Ці здобутки Інституту отрима-
ли схвалення Вченої ради Міністерства охоро-
ни здоров’я України та медичної громадськості 
України.

Успішно була втілена в практику і Програ-
ма оздоровлення населення Закарпаття, яке по-
терпіло від стихійного лиха внаслідок паводків 
1998 та 2000 років.

Інститут проводить широкомасш-
табну йододефіцитну профілактику 
серед школярів, вагітних жінок із за-

стосуванням йодовмісних засобів ві-
тчизняного виробництва.

Узагальнення окремих наукових досліджень 
були висвітлені в Методичних рекомендаціях, 
затверджених МОЗ та АМН України під наз-
вою: «Застосування натурального поліфункціо-
нального лікувально-профілактичного продукту 
з морських водоростей в медичній практиці» 
(Київ, 2010).

Починаючи з 2000 року, Інститут фітотера-
пії Ужгородського національного університету 
проводить регулярні міжнародні науково-прак-
тичні конференції за участі вчених з України, 
країн СНД та країн-сусідів з Карпатського ре-
гіону. Їхня тематика охоплює широке коло про-
блем пов’язаних з проблемами фітомедицини, 
здорового харчування, йододефіциту, апітера-
пії, питної води (у т.ч. мінеральних вод), науко-
вих основ агротехнологій і рослинництва та ін. 
Ці конференції стали уже традиційним диску-
сійним майданчиком і для подальшого прогресу 
власне у фітомедицині.

РЕДАКЦІЙНА ПІСЛЯМОВА

•	 Незважаючи на тривале домінування тради-
ційної фарммедицини на основі синтетич-
них препаратів, обумовленого також і гло-
бальними негативними соціоекономічними 
явищами, фітомедицина все ж поступово 
торує собі дорогу завдяки науковому про-
гресу.

•	 Новий погляд на фітомедицину та її розви-
ток напряму пов’язаний із сучасними науко-
вими досягненнями в розкритті механізмів 
біоенергоінформаційної сутності речови-
ни рослин та зв’язаної клітинної води у їх 
взаємодії з організмом людини на такому ж 
рівні структурованості і клітин людського 
організму.

•	 Досвід ще небагатьох підприємств у Кар-
патії, які вирощують чи збирають лікарські 

рослини і виробляють з них фітопродукцію 
(наприклад, підприємство «Агро-Карпати» у 
м. Стара Любовня, Словаччина), показує, 
що фармацевтичний ринок поступово стає 
більш сприйнятливим до фітопрепаратів, 
які набувають конкурентності із традицій-
ними фармпрепаратами. Та головна марке-
тингова задача полягає в тому, щоб посту-
пово сформувати для фітопродукції окрему 
ринкову «нішу», для чого є всі об’єктивні 
передумови. Ініціаторами формування хоча 
б європейського ринку фітопродукції і мо-
жуть стати представники бізнесу і науки 
країн Карпатії.
Справді, де, як не в Карпатії розвивати фі-

томедицину?
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Борис Гвардіонов, 
Заслужений працівник культури України.

ЄВРОПА НА ДІЛІ ВІДСТОЮЄ НАУКОВІ СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ В ОСВІТІ

Оскільки чарівний гірський край Карпатія 
розташований в самому центрі Європи, закарпа-
тці споконвіку ментально відчували себе корінни-
ми європейцями. Тому заклик нинішніх політиків, 
який чуємо щодня з високих і не дуже трибун, про 
прагнення якнайшвидшого інтегрування України 
в Євросоюз і про необхідність орієнтуватися на 
європейські стандарти, для багатонаціонального 
населення краю є цілком природнім, зрозумілим 
і безальтернативним. Та європейські стандарти 
необхідно впроваджувати не тільки в політично-
му й громадському житті, в економіці й соціальній 
сфері, але й в навчальному процесі, у вихованні 
молоді. Адже інтегруємося не в середньовічну Єв-
ропу, а в сучасну – високотехнологічну, з наукою, 
що бурхливо розвивається. Тому доречно нагада-
ти і про європейський стандарт у сфері виховання 
молоді, який і нам слід втілювати в життя.

У червні 2006 р., за ініціативою Королівсько-
го товариства (Академії наук) Великої Британії, 
національні академії наук Німеччини, Франції, 
Італії, Іспанії, Швеції й інших західних країн під-
писали Декларацію про те, що в учбових закла-
дах держав Євросоюзу необхідно вивчати теорію 
еволюції, а креаціонізм (від лат. creatіo – створен-
ня – Б.Г.)., що проповідує міфи про створення 
Всесвіту і людини кимось (чи чимось?), викладати 
не належить навіть паралельно з теорією еволю-
ції, позаяк вони не підтверджуються фактами. 

Після тривалої й непростої диску-
сії 4 жовтня 2007 р. Парламентська 
Асамблея Ради Європи підтримала 
Декларацію європейських академіків 
і ухвалила сміливу, по суті своїй ре-
волюційну, резолюцію № 1580, яку 
названо «Небезпека креаціонізму для 
освіти». 

В документі зазначено, що в усіх державних 
освітніх закладах країн Європейського Союзу 
слід вивчати теорію еволюції як справді наукову 
теорію. В пункті 9 зазначено: «Асамблея постій-

но наполягає на першорядній важливості нау-
ки… Теорія еволюції не має ніякого відношення 
до божественного одкровення й ґрунтується на 
фактах». У пункті 15 резолюції наголошується: 
«…еволюційна теорія повинна посісти централь-
не місце в учбовому плані й особливо в програмі 
викладання наукових дисциплін, оскільки, по-
дібно до будь-якої наукової теорії, вона здатна 
витримати ретельну наукову перевірку». Парла-
ментська Асамблея настійно закликала держави 
– члени Ради Європи, особливо керівників у сфе-
рі освіти «захищати і просувати вперед наукове 
знання», «твердо протистояти викладанню креа-
ціонізму як дисципліни… і в цілому не допуска-
ти презентації креаціоністських ідей у будь-якій 
дисципліні…» В останньому (20-му) пункті резо-
люції ПАРЄ схвально відзначила той факт, що 
27 академій наук держав – членів Ради Європи 
підписали Декларацію про викладання еволюці-
онізму в учбових закладах і закликала академії 
наук інших держав також підписати Декларацію. 

ДОЛУЧАЄМОСЬ ДО СУЧАСНИХ НАУКОВИХ СВІТОГЛЯДНИХ ОСНОВ

ГАРМОНІЯ ВСЕСВІТУ – І*



34

За повідомленням Інтернету, станом на початок 
2012 р. документ схвалили вже 67 національних 
академій наук на різних континентах Землі.

Таким чином, у споконвічній ідео-
логічній (і не тільки!) боротьбі між на-
укою і прихильниками креаціонізму, 
перемогла наукова теорія еволюції. 
Сучасна європейська спільнота зро-
зуміла, що на міфах і казках, якими 
б утішливими вони не були, тобто на 
неправді, розбудувати процвітаюче 
суспільство неможливо. Зробити це 
можна тільки на основі правди, яку 
сповідує наука. І вже шостий рік в 
усіх державних навчальних закладах 
країн Європейського Союзу молодь 
виховується на основі світоглядно-
го наукового еволюційного вчення, 
правдивість якого підтверджується 
багатовіковою практикою людства. 

А саме практика, як відомо, є критерієм іс-
тини.

Між тим, на рідних теренах ситуація, на 
жаль, інша. Повсюдно спостерігається агресивна 
експансія культової ідеології, шпальти багатьох 
газет і журналів, передачі електронних засобів 
масової інформації захаращені містикою, уфо-
логією, астрологією, окультизмом. Свідомість 
читачів, слухачів і глядачів інтенсивно засмічу-
ється всілякими псевдонауковими чи антинауко-
вими твердженнями. Тому й виникла нагальна 
необхідність активно пропагувати фундамен-
тальні наукові знання. Саме до цього закликає 
нас і резолюція Парламентської Асамблеї Ради 
Європи. 

У пропонованому циклі журнальних статей 
популярно розповідається про досягнення су-
часної науки в таких основоположних світогляд-
них галузях як космологія, палеобіологія, пале-
оантропологія. 

КОСМОС РОЗКРИВАЄ ЛЮДЯМ СВОЇ ТАЄМНИЦІ…

Коли людина в безхмарну ніч вдивляється у 
безмежний і прекрасний зоряний світ, мимоволі 
спадає на думку: як виникла ця неземна, сповне-
на гармонії, велична краса, яке її минуле і май-
бутнє? Чи є інші всесвіти і якщо є, то які вони? 
Чи є в неосяжних просторах космосу інше життя 
і яке воно? Можливо, десь далеко-далеко наші 
брати по розуму також пильно вдивляються в 
«своє» небо й також міркують: чи бачить нашу 
зорю хтось з іншої планети? А, може, ми єдині 
у Всесвіті? 

Над розв’язанням подібних надзвичайно 
складних філософських і природничих проблем 
б’ються найсвітліші уми людства упродовж бага-
тьох віків. Та й сьогодні, в третьому тисячолітті 
нової ери, остаточної і однозначної відповіді на 
ці кардинальні питання немає. І, як стверджує 
діалектика, навряд чи коли-небудь людина осяг-
не абсолютну істину, тобто розкриє всі-всі без 
винятку таємниці сущого. Та людську думку не 
можуть зупинити ніякі умовні чи реальні обме-
ження. Видатний англійський філософ Френсис 
Бекон (1561 – 1626 р. р.) ще на початку ХVІІ 
століття написав: «Жадібним є розум людський. 
Він не здатен ні зупинитися, ні перебувати у спо-
кої, а поривається все далі і далі».

Астрономічна наука в ХХІ столітті 
розвивається стрімливо і впевнено, 
накопичила дуже багато нових даних 
про Всесвіт. 

За допомогою позаатмосферних приладів, 
що передають астрофізичну інформацію не тіль-
ки з навколоземних і навколосонячних орбіт, але 
і з міжзоряного простору (американські апарати 
«Вояджер-І» і «Вояджер-2» в наші дні передають 
інформацію вже з-за меж Сонячної системи) 
астрономи постійно отримують цікаві відомості 
про різноманітні й найвіддаленіші небесні тіла і 
структури, надзвичайно складні фізичні й хімічні 
процеси, що постійно вирують у космічному про-
сторі. Так, третє десятиліття функціонує на орбіті 
телескоп-ветеран ім. Габбла. Вже тричі амери-
канські астронавти «відвідували» його для вико-
нання ремонтних робіт і поновлення обладнання, 
додали до його озброєння новітні прилади спо-
стереження. Успішно працюють вже кілька років 
автоматичні телескопи – ім. Спітцера, ім. Кепле-
ра, ім. Планка, ім. Чандри та інші. Перший на 
навколосонячній орбіті вже десятий рік здійснює 
огляди небосхилу в інфрачервоних променях; 
«Кеплер» шукає планети в інших зоряних систе-
мах. І знайшов їх уже чимало. Завдання «Планка» 
– дослідження флуктуацій (неоднорідностей) кос-
мічного реліктового фону, що дозволить ученим 
реконструювати фізичні процеси, які відбували-
ся в перший період після народження Всесвіту й 
утворення зірок, галактик та їх скупчень. Орбі-
тальний телескоп «Чандра» робить огляди небес-
ної сфери в рентгенівському діапазоні. 

Як же сучасна астрономія, зокрема, її такий 
світоглядний сегмент як космологія розглядають 



35

основоположні проблеми виникнення й еволю-
ції сущого?

В минулому, ХХ столітті найбіль-
шу популярність здобула концепція 
гарячого Всесвіту, що народився в 
«спалаху» так званого Великого Ви-
буху (ВВ). 

Модель розроблено на основі формул ра-
дянського вченого Олександра Фрідмана (1888 
– 1925 р. р.) ще на початку 1920-х років. Вона 
і стала Стандартною, добре узгоджується із За-
гальною теорією відносності Альберта Ейнштей-
на (1879 – 1955 р.р.). О. Фрідман показав, що 
Всесвіт не може бути нескінченним у просторі, 
не може перебувати в стаціонарному, тобто не-
змінному, «замороженому» стані. Він повинен 
або розширятися, або стискуватися, ущільнюва-
тися. Пізніше розрахунки Олександра Фрідмана 

було підтверджено безпосередніми спостере-
женнями. 

Одним з основоположників моделі гарячого 
Всесвіту був сподвижник О. Фрідмана Георгій 
(Джордж) Гамов (1904 – 1968 р. р.) – американ-
ський фізик-теоретик російського походження, 
який у 1933 р. емігрував з Радянського Союзу 
за кордон і з 1934 р. працював у Сполучених 
Штатах Америки. Г. Гамов виходив з того фак-
ту, що гази при стисненні нагріваються – енергія 
тиску перетворюється в теплову. Учений дійшов 
висновку, що в умовах величезного тиску, що 
діє на стадії космологічної сингулярності без-
посередньо перед моментом Великого Вибуху, 
маса/енергія повинна нагрітися до величезної 
температури. Тому модель,«з подачі» Г. Гамова, 
й назвали моделлю гарячого Всесвіту. (Космоло-
гічною сингулярністю прийнято називати стан 
матерії, в якому показники густини і температу-
ри прямують до нескінченно великих значень). 

ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ СУЩОГО

У відповідності зі Стандартною космологіч-
ною моделлю, вік нашого Всесвіту сягає 13,82 ± 
0,006 млрд. земних років. Радіус Метагалактики 
(його видимої сфери) дорівнює близько 14 млрд. 
світлових років. Та поки світло летіло до нас з 
найвіддаленіших точок Метагалактики, Всесвіт 
далі розширюється з прискоренням, тому сучас-
ний його діаметр сягає 93 млрд. світлових років.

Кількість баріонної матерії (звич-
ної для нас речовини), що складаєть-
ся з протонів і нейтронів (узагальне-
но – нуклонів), також електронів (хоч 
електрони і не належать до важких 
частинок) становить лише 4,9% усієї 
маси/енергії Всесвіту. Фактично це і 
є речовина зірок і планет, інших не-
бесних тіл, що населяють галактики, 
з якої також складаються газопилові 
хмари, чорні діри тощо. 

До цієї матерії належить і фонове релікто-
ве випромінювання, що з’явилося в момент Ве-
ликого Вибуху і тепер пронизує простір у всіх 
напрямах. Його відкрили астрономи в 1960-х 
роках. На його долю припадає 0,4% всієї барі-
онної речовини. 

У названі 4,9% входить, окрім видимої речо-
вини і випромінювання, й так звана «прихована 
маса», що не спостерігається, бо не світиться в 
доступних сучасній науці діапазонах хвиль. На-
приклад, екзопланети (планети інших зоряних 

систем), згаслі зірки, деякі пилові хмари тощо. 
Але цю масу вже математично обраховано і 
«взято на облік». 

Більше як у п‘ять разів, ніж баріонної, – 
26,8% – маси презентовано так званою темною 
матерією. Ще у 1932 р. американський астро-
ном швейцарського походження Фріц Цвікки 
(1898 – 1974 р.р.) виявив, що у Всесвіті існує 
субстанція невідомої фізичної природи. В сере-
дині 1970-х років учені в різних країнах активно 
досліджували її вплив на динаміку руху косміч-
них структур. Але більш-менш вірогідну ясність 
одержано вже у ХХІ столітті. На початку 2008 
р. міжнародна група астрономів дослідила уні-
кальні фотографії надскупчення галактик у су-
зір’ї Лева – на відстані 2,6 млрд. світлових ро-
ків від Сонячної системи. Знімки було зроблено 
космічним телескопом «Габбл». 

З’ясувалося, що наявна конфігу-
рація галактик у надскупченні та ха-
рактер їхньої взаємодії могли сфор-
муватись лише під впливом сили 
гравітації великої маси темної мате-
рії. Астрономи дійшли висновку, що 
всі космічні тіла й структури занурені 
в цю субстанцію, як у кокони. 

Вона не взаємодіє з баріонною матерією, 
тому за допомогою сучасних приладів і техноло-
гій її не можна дослідити. Виявляє себе темна ма-
терія тільки гравітаційно й у великих масштабах. 
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Астрофізики вважають, що темна матерія скла-
дається не з баріонної речовини, а з невідомих 
елементарних частинок, які не беруть участі в 
сильній ядерній взаємодії, як, скажімо, протони і 
нейтрони. Вони мають бути більш-менш стабіль-
ними, в усякому разі довговічними. Деякі вчені 
припускають, що темна матерія (бодай її якась 
частина) може складатися з первинних чорних 
дір масою 0,1 маси Сонця і «кротових нір», що 
ведуть з цих дір в інші області простору-часу. 

Та найцікавіше, що, як стало нині 
відомо, найбільшою складовою усієї 
маси /енергії сущого є енергія кос-
мічного вакууму, що діє як сила від-
штовхування. Вона «захопила» у «спо-
живчому кошику» Всесвіту аж 68,3% 
загального вмісту. Цю таємничу силу 
названо темною енергією. Про неї 
розповімо нижче. 

Треба підкреслити, що сценарій Великого 
Вибуху опрацьовано досить ґрунтовно, мате-
матичний апарат має добру кореляцію з екс-
периментальними даними. Від першої миті ВВ 
(незначної долі секунди) еволюція маси/енергії 
доволі точно описується математичними, фізич-
ними і хімічними формулами. Теоретичні ви-
сновки, що випливають з аналізу процесів, які 
відбулися в мить ВВ, добре узгоджуються з дани-
ми астрономічних спостережень, відповідають 
фундаментальним фізичним законам. Так, вира-

хувано, на якому етапі після Великого Вибуху 
і в яких умовах утворився водень – найлегший 
і найпоширеніший хімічний елемент у природі, 
перший у Періодичній системі Д. Менделєєва, за 
ним гелій. 

Одним з наочних доказів невпин-
ного розширення сущого є нічне тем-
не небо над нами. 

Ще в 1774 р. швейцарський астроном Ж. Ф. 
Шезо поставив перед колегами сакраментальне 
запитання: якщо Всесвіт безмежний, отже, і кіль-
кість зірок в ньому безмежна, чому небо не сяє, 
як поверхня єдиної зірки?! Більш ґрунтовно роз-
глянув цю проблему Генріх Вільгельм Ольберс 
(1758 – 1840 р. р.) За спеціальністю лікар, Оль-
берс захопився астрономією, в безхмарні ночі 
«полював» за кометами. Йому пощастило відкри-
ти сім раніше не відомих комет. Він довів: якби 
Всесвіт був стаціонарним і безмежним, світло 
нескінченної кількості зірок й інших об’єктів, що 
світяться, злилося б воєдино. І над Землею ці-
лодобово сяяло б палаюче жаром небо. Немов 
безмежне Сонце – від обрію до обрію – суцільно 
закрило небосхил своїм сліпучим диском. Ніяке 
життя в таких екстремальних умовах було б не-
можливим. Але ж насправді так не є! Ця пробле-
ма увійшла у космологію під назвою «парадокс 
Ольберса». 

(Далі буде).

РЕДАКЦІЙНА ПІСЛЯМОВА

У другій частині статті відомого ужгород-
ського автора, активного поширювача просвіт-
ницьких знань про сучасну космологію і Всесвіт, 
Бориса Гвардіонова, в не менш захоплюючому 
викладі, увазі читачів будуть запропоновані такі 
підрозділи: «Основні моделі гарячого Всесвіту», 
«Модель еволюції пульсуючого (циклічного) Всес-

віту». Зауважимо, що у підготовці статті для жур-
налу «Карпатія» авторам використані фрагменти 
його нової книжки: Б. Гвардіонов. Таємничі миті 
буття. — Ужгород, Карпати, 2012.—214 с.
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РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДМОВА
Цей розділ у Журналі також планується в 

якості постійного. В ньому йтиметься про вклад 
науковців, інженерів і проектантів, конструк-
торів і технологів країн мегарегіону Карпатії в 
розвиток науково-технічного прогресу. Звісно, 
саме наука і техніка у нинішньому глобалізова-
ному світі давно подолали кордони і обмеження 
щодо поширення своїх досягнень, які швидко 
стають надбанням всього людства. В той же час, 
добування нових наукових знань нині потребує 
все більших затрат людського і фінансового ка-
піталів. І дозволити собі вкладення значних ко-
штів в розвиток різних галузей науки і техніки 
можуть лише багаті і розвинені країни. 

Однак, це зовсім не означає, що у відносно від-
далених від світових наукових центрів регіонах пла-
нети сфери освіти і науки повинні занепадати – ско-
ріше, навпаки. Адже з розвитком самої науки, як це 
не парадоксально, кількість запитань без відповідей 
збільшується, а не зменшується! А в багатьох галузях 
наукових знань ми вже давно очікуємо кардиналь-
них проривів, поки-що терпляче й по крихтам нако-
пичуючи результати наукових досліджень. Йдеться, 
перш за все, про такі галузі науки: людська свідомість 
та робота мозку; еволюція та доля сучасного світу 
живого; вода і життя на Землі; екологія (на рівнях 
молекулярних взаємодій); керована термоядерна 
енергетика; квантова фізика; космологія; нанофізи-
ка і пов’язані з нею нанотехнології, наноматеріали та 
нанопристрої; синергетика і системний аналіз; пси-
хологія, включаючи й соціальну та «фрактальну» пси-
хологію та ін. Перелік можна продовжувати.

Пропонована увазі читачів науково-популярна 
стаття присвячена короткому викладу результатів 
створення, на перший погляд, начебто нескладно-
го, як для сучасної науки і технології, приладу – ге-
нератора аерозольних дисперсних частинок кам’я-
ної солі (хлориду натрія NaCl). Авторами статті за 
останні 5-7 років було розроблено не менше 4-х ва-
ріантів технічних рішень задля того, щоб отримати 
прилад з контрольованою генерацією дисперсних 
частинок NaCl заданого діапазону мікронних розмі-
рів і з необхідною інтенсивністю процесу генерації. 
На окремі з цих технічних рішень авторами отрима-
ні патенти України на винаходи. 

Тепер щодо наукової і технічної сутності цієї уні-
кальної розробки з огляду на важливий і новий нау-
ковий напрямок фізики і технології частинок малих і 
надмалих розмірів загалом. Достатньо навести один 
приклад. Наприкінці 70-х років минулого століття 
колишній СРСР зміг досягти паритетності у світо-
вому протистоянні зі США у військовій сфері не в 
останню чергу завдяки прориву у технології палива 
для реактивних двигунів балістичних ракет з ядер-
ними боєголовками. Так от, новим, набагато ефек-
тивнішим паливом для таких ракетних реактивних 
двигунів і стали надмалі (кластерні) частинки металів, 
технології одержання яких вдалось тоді розробити, 
у т.ч. й зусиллями вчених з лабораторій вузівської й 
академічної науки України. Але отримувати надма-
лі частинки металів розмірами всього 0,05 -0,1 мкм 
(кілька сотень міжатомних розмірів!) та доставляти їх 
потік в камеру ракетного реактивного двигуна для 
згорання виявилось надзвичайно складною задачею. 

СОЛЯНА КІМНАТА – ЦЕ ПРОСТО?
Про лікувальні властивості соляних печер ві-

домо доволі давно. А серед лікувально-екскурсій-
них закладів в мегарегіоні Карпатії на місцях ко-
лишніх солерудників найбільш відомими є успішно 

діючі комплекси поблизу міста Кракова (містечко 
Велічкі) у Польщі та біля міста Орадеа в Румунії. 
Донедавна і в селищі Солотвино на Закарпатті 
працювали підземні відділення республіканської та 

СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ

ШТУЧНА СОЛЯНА ПЕЧЕРА 
СТАЄ НАБАГАТО БЛИЖЧОЮ  

ДО ПРИРОДНОЇ
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обласної алергологічних лікарень, в яких лікуван-
ня щороку отримували 6–6,5 тис. хворих на брон-
хіальну астму. В результаті техногенних аварійних 
процесів Солотвинського солерудника діяльність 
підземних відділень алергологічних лікарень зупи-
нена. Звісно, зріс інтерес до штучної соляної пече-
ри (СП), яка б відтворювала мікроклімат природ-
ної СП з відповідним вмістом аерозолів NaCl. 

Насправді такий інтерес існував давно: надто 
очевидними є вигоди в будь-якій будівлі і будь-де 
створити штучну СП. Нині, якщо б читач віртуаль-
но або ж реально задався ціллю обійти всі оздо-
ровчі, санаторно-лікувальні чи туристично-рекре-
аційні заклади Карпатського регіону, то виявив 
би, що кожен третій-четвертий заклад обзавівся 
штучною соляною кімнатою або СП. Справді, 
чому б в окремій кімнаті технічно не забезпечити 
покриття стін, стелі і підлоги великими шматками 
солі з шахтних виробіток? Адже і в підземній СП 
вся площа навколо неї також складається виключ-
но із солі. Насправді, істина, як завжди, захована 
в деталях, які можна було виявити тільки поста-
новкою спеціальних досліджень.

Що ж лікує у соляній печері? Ба-
гаторічні дослідження показали, що в 
природній СП діє цілий комплекс лі-
кувальних факторів. 

По-перше, соляне покриття всіх її поверхонь є 
гіпобактеріальним середовищем: стерильність по-
верхонь печери експериментально і незалежно до-
ведена багатьма дослідниками. По-друге, соляна 
поверхня не містить також і алергенних малих час-
тинок розмірів пилку трав чи квітів, домашнього чи 
книжного пилку або ж шерсті тварин та ін. По-тре-
тє, в природній СП найчастіше утримується стала 
температура в межах діапазону комфортності для 
людини. По-четверте, для природної СП можемо 

говорити і про захищеність від таких сучасних ви-
дів екологічних забруднень, як дими і забруднення 
атмосферного повітря з джерел викидів шкідли-
вих речовин; відсутність під землею акустичних і 
вібраційних забруднень; різке зменшення електро-
магнітного забруднення (ретранслятори і базові 
станції мобільної телефонії, радіо-телепередачі 
та ін.). По-п’яте, повітря природної СП насичене 
аерозольними дисперсними частинками NaCl, які 
власне і здійснюють основний вклад в терапев-
тичний ефект, поєднуючись з позитивною дією 
інших згаданих чинників і факторів. Звісно, до 
всього переліченого вище слід додати позитивний 
психоемоційний вплив природної СП на людину, 
в якій загалом створюється атмосфера спокою, 
комфорту й очікування суттєвого покращення ста-
ну здоров’я, мобілізуючи водночас і всі внутрішні 
ресурси й можливості організму. У варіанті моделі 
багатофакторного впливу можна було б говорити 
про існування деякого позитивного зворотнього 
зв’язку в системі «людина-середовище», обумов-
леного суттєвими покращенням характеристик зо-
внішнього середовища. 

Як виявляється, перші чотири з перелі-
чених груп лікувально-оздоровчих факторів 
і чинників природної СП в більшому чи мен-
шому наближенні (все залежить від технічного 
виконання) можна відносно просто досягнути 
і при проектуванні та будівництві штучної СП. 

Водночас, фактор постійної на-
явності в атмосфері природної СП 
певної концентрації і розмірів аеро-
зольних дисперсних частинок NaCl, 
(не забуваймо — саме цей фактор 
вносить найбільш суттєвий вклад у 
терапевтичний ефект), відтворити у 
штучній СП виявилось дуже і дуже 
непростою задачею.

На її сучасне ефективне вирішення автори 
затратили близько чотирьох років досліджень і 
апробацій та випробувань різних технічних ва-
ріантів одержання потоку аерозольних диспер-
сних частинок NaCl заданого розміру. До речі, 
включаючи й набуття аерозолями NaCl негатив-
ного електричного заряду, що також є одним із 
чинників терапевтичного ефекту.

У постановці й частковому вирішенні цієї за-
дачі ще кілька років тому брав активну участь і 
провідний науковий співробітник УжНУ, канди-
дат фізико-математичних наук Йосип Шаркань 
(нині, на жаль, уже покійний). 
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СТВОРЮЄМО АВТОМАТИЗОВАНИЙ ГЕНЕРАТОР АЕРОЗОЛІВ  
КАМ’ЯНОЇ СОЛІ – ГАЛОГЕНЕРАТОР

Насамперед зазначимо, що на світовому ринку 
галогенераторів перед початком розробки нашого 
приладу у 2010 році можна було придбати при-
лади-аналоги з Нідерландів, Росії, Естонії, України 
та ряду інших країн. Та жоден з них належно не 
забезпечував основну практичну вимогу – генеру-
вання аерозолей NaCl в заданих інтервалах розмі-
рів дисперсності та концентрації у повітрі СП.

Чому саме ця вимога є такою важливою? Від-
повідь надзвичайно проста: оптимальне поєднання 
зазначених ключових параметрів генерованого по-
току аерозолей NaCl може дати максимальний те-
рапевтичний ефект і у штучній СП. 

Звісно, дані щодо «максимального 
терапевтичного ефекту» потрібно було 
ще раніше отримати в результаті багато-
річної співпраці вчених-медиків з Науко-
во-практичного об’єднання «Реабілітація» 
(м. Ужгород) та вчених-фізиків з кафедри 
твердотільної електроніки УжНУ.

Назвемо нарешті величини тих основних параме-
трів, яких належало досягти в роботі галогенератора і 
які спричинюють максимальний терапевтичний ефект:
•	 розмір дисперсних частинок NaCl у діапазоні 

значень від 1,0 до 12,0 мкм (до речі навіть 
відносно «вузький» діапазон розмірів частинок 
по-різному сприймається різними органами 
дихальної системи людини — носоглоткою, 
горлом і бронхами, що також дуже важливо);

•	 підтримання постійної концентрації аерозоль-
них частинок NaCl у приміщеннях об’ємом від 
10 до 200 м 3 у діапазоні значень 5-40 мг/м3;

•	 забезпечення заповнення штучної СП аерозо-
лем у зазначеному діапазоні значень диспер-
сності та концентрації аерозольних частинок 
за час, не більше 20 хв. (в залежності від об’є-
му штучної СП та заданих значень дисперс-
ності і концентрації частинок); звісно, час за-
повнення не є надто критичним параметром, 
але він не має бути тривалим з практичних 
міркувань «пропускної здатності» штучної СП;

•	 автоматизоване електронне управління ро-
ботою всіх механічних і електро-механічних 
частин і блоків галогенератора;

•	 контроль заданої концентрації аерозольних 
частинок з допомогою оригінального датчи-
ка дифракційного типу.
Яке нове технічне рішення щодо створення 

потоку дисперсних аерозольних частинок NaCl 
лягло в основу розроблюваного галогенерато-
ра? В сутності це технічне рішення і стало своє-
рідним «Know how» всієї розробки. 

Звісно, попередніх дослідно-екс-
периментальних варіантів галогене-
ратора з різними технічними рішен-
нями його основного блоку – власне 
генератором аерозольних частинок 
NaCl – було аж три. І на їхню лабора-
торну апробацію пішло кілька років. 

Адже всі вони потребували виготовлення ді-
ючих дослідно-експериментальних зразків при-
ладів та їх випробувань. Зупинились на останньо-
му, найбільш ефективному варіанті конструкції 
основного, аеромеханічного генеруючого блоку 
галогенератора. Його робота базується на по-
дрібненні кристалів NaCl в зустрічних вихрових 
потоках повітряно-сольової суміші, які створю-
ються активатором спеціальної конструкції (див. 
Патенти України на винаходи за № 97869 від 
26.03.2012 р. та за № 97901 від 26.03.2012 
р., а також – за №62668 від 1209.2011 р. з 
однаковою назвою – «Генератор аерозолю»). 
Детальний опис цього інноваційного технічного 
рішення потребує окремої статті і певних знань в 
галузях механіки, аеромеханіки і аеродинаміки.

Конструктивно прилад «Галогенератор-3» 
виконаний у герметичному та звукоізольовано-
му металічному корпусі з габаритними розміра-
ми 310 х 685 х 385 мм і масою 45 кг. Отже, він 
не є громіздким і шумним у роботі.

 Живиться прилад від звичайної електричної 
мережі і в робочому режимі генерації спожива-
на ним від електромережі потужність складає 0,5 
кВт. Монтується прилад у настінному або настіль-
ному варіантах. Фронтальні дверцята корпусу га-
логенератора забезпечують максимально зручні 
умови для проведення регламентних і профілак-
тичних робіт.

Пристрій для дозування вміщує одноразову 
засипку 250 г кам’яної солі зернистості близько 
2 мм.

Побіжно зазначимо, що у процесах дослід-
но-конструкторських робіт, як і належить, були 
розроблені і метрологічно атестовані дві методи-
ки вимірювань: дисперсності частинок аерозолю 
NaCl та їх масової концентрації в газокамерах 
закритого типу, себто у лікувальній штучній СП. 
А на сам прилад розроблено й уведено технічні 
умови ТУ.У28.9-1857603957-001:2012 «Уста-
новка створення аерозолів кам’яної солі». Звіс-
но, подібні кроки супроводжують будь-яку нову 
технічну розробку. Тим більше, якщо вона при-
значена для ринку лікувально-профілактичного 
обладнання.
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НАРЕШТІ МАЄМО ВСІ КОМПОНЕНТИ НАБЛИЖЕННЯ  
ШТУЧНОЇ СОЛЯНОЇ ПЕЧЕРИ ДО ПРИРОДНОЇ

Штучну СП (або соляну кімнату) звісно ж 
всередині доцільно повністю покрити шматками 
солі, включаючи стелю і підлогу. Вони не лише 
імітують зовнішні умови природної підземної СП, 
але й створюють, як уже згадувалось, гіпобакте-
ріальність, антиалергенність та поглинають над-
лишкову вологість. Варто подбати і про систему 
підтримки сталої температури у штучній СП, але 
з допомогою таких нагрівачів, щоб не нівелювати 
дію факторів і чинників чистоти атмосфери СП.

Головний компонент штучної СП 
– галогенератор «Галотрон – 3» монту-
ється у суміжному приміщенні. 

Там же знаходиться і оператор галогенерато-
ра, який і здійснює управління заданою концен-
трацією та дисперсністю аерозольних частинок 
NaCl, які в потоці із сухим повітрям подаються че-
рез трубопровід до штучної СП. Для стабілізації 
заданих значень параметрів аерозолю в автома-

тичному режимі діє система зворотнього зв’язку, 
яка вмикає або ж вимикає генерацію. 

Впродовж лікувального сеансу 
вентилятор галогенератора постій-
но працює, формуючи у штучній СП 
слабкі потоки (менше 0,1м/с), які не 
створюють дискомфорту для пацієн-
тів, зате перешкоджають осіданню 
респирабельних частинок аерозолів 
NaCl на поверхнях штучної СП. 

В перервах між сеансами для ефективного 
повітрообміну вмикається автономна система 
вентиляції.

Ось власне і все щодо самої розробки гало-
генератора у варіанті дослідно-експеременталь-
них зразків. На шляху до масового виробництва 
справді корисного і унікального приладу з’яв-
ляться нові бар’єри. Та це вже буде нова історія.

РЕДАКЦІЙНА ПІСЛЯМОВА

•	 Поєднання зусиль науковців фізиків і медиків та 
інженерної думки в черговий раз дало позитивні 
результати. В цьому випадку можна говорити про 
створення приладової платформи для переходу 
від свого роду імітації штучної СП, які спостерігає-
мо, до максимального наближення до природних 
підземних СП. І навіть більше: до управління кон-
центрацією дисперсних частинок аерозолів NaCl. 
Звісно, цього немає навіть в природних СП!

•	 Медичною наукою і практикою надійно вста-
новлений позитивний вплив факторів СП на 
профілактику і лікування захворювань дихаль-
ної системи, (у т.ч. астми, алергії), центральної 
нервової системи, обмінних процесів та ін. Як 
для дорослих, так і для дітей. Це відкриває 
перед галогенератором «Галотрон-3» широ-
кі можливості для впровадження в практику 
лікування і профілактики цілої низки важких 
захворювань. Якщо взяти до уваги сотні тисяч 
хворих на згадані недуги лише в Україні, то со-
ціоекономічний ефект від впровадження при-
ладу доволі значний.

•	 Завершення розробки галогенератора «Га-
лотрон-3» ужгородськими науковцями та ін-
женерами нині є рідкісним випадком вітчиз-
няної конструкторсько-технологічної роботи, 
здійсненої за приватної ініціативи, і основні 
технічні рішення якої до того ж науковцями 
ще й захищені патентами. Чи зуміють органи 
влади різних рівнів (місцевого, регіонального 
чи центрального) хоча б чимось посприяти у 

широкому випуску і впровадженні безумовно 
потрібного і корисного «Галотрона-3» – зали-
шається і досі нез’ясованим питанням. Адже 
на етапах розробки автори звертались зокрема 
за підтримкою до обласної влади, але так і не 
отримали її – навіть, незважаючи на прийняття 
обласною радою цільової програми.

•	 Звісно, у статті «за кадром» залишились неймо-
вірно складні і обтяжливі нині питання виго-
товлення дослідно-експериментальних взірців 
різних варіантів галогенератора, що потребува-
ло надзвичайно прецизійних механічних робіт і 
конструювання та виготовлення нестандартних 
електронних блоків, створення оригінальних ме-
тодик вимірювань. Переважну частину цих робіт 
розробники виконали власноруч і покладаючись 
на особисті ресурси. Однак, чи ефективним є 
таке використання фахівців найвищої кваліфіка-
ції? Адже кожна з розвинених країн Заходу тому 
і є розвиненою, що цінує і всіляко підтримує свою 
інтелектуальну, наукову і технічну еліту. Чому ж 
ми не цінуємо і не підтримуємо свою еліту?

•	 В Україні, як і в інших розвинених країнах сві-
ту, для власних інноваційних розробок слід тер-
міново створювати державні інституції і фонди 
грантової підтримки впровадження завершених 
науково-прикладних робіт. Інакше інноваційний 
розвиток країни на основі власного інтелектуаль-
ного потенціалу буде приречений на вимирання, 
незважаючи на приклади наукового ентузіазму і 
поодинокі успіхи, подібні до описаних у цій статті.
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ЕКОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ КРИТЕРІЇ  
Й ПРИНЦИПИ ВИБОРУ МІСЦЬ  

ДЛЯ БУДІВНИЦТВА МАЛИХ І МІНІ ГЕС  
НА ГІРСЬКИХ РІЧКАХ КАРПАТ

ПРЕАМБУЛА

Документ «Критерії та Принципи вибору 
місць для будівництва МГЕС на гірських річках 
Карпат» базується і гармонізований з докумен-
том «Керівні принципи розвитку гідроенергети-
ки», розробленим та затвердженим 18-19 червня 
2013 року у м. Сараєво (Боснія і Герцоговина) 
фахівцями 14 країн басейну Дунаю на зустрічі 
високого рівня Міжнародної комісії із захисту 
річки Дунай. 

«Критерії та Принципи вибору місць для бу-
дівництва МГЕС на гірських річках Карпат» об-
говорені на схвалені Резолюцією круглого сто-
лу на тему «Мала гідроенергетика Закарпаття: 
що і як по законам можна, а що – ні» (Ужгород, 
10 квітня 2013), регіональному семінарі «Інте-
грація екологічної складової при формуванні 
регіональних стратегій, програм та планів» (Іва-
но-Франківськ, 28 травня 2013), міжнародній 
конференції «Цілі збалансованого розвитку для 

України» (Київ, 9 червня 2013), регіональному 
семінарі «Інтеграція екологічної складової при 
формуванні регіональних стратегій, програм та 
планів» (Ужгород, 5 липня 2013), засіданні Ко-
місії з питань захисту довкілля, медичної еколо-
гії та екологічної безпеки Громадської Ради при 
Закарпатській ОДА (Ужгород, 12 липня 2013). 

Ключовим критерієм відбору місць для бу-
дівництва та заборони будівництва МГЕС на 
гірських річках Карпат є висока екологічна 
цінність територій, яка захищається чинним за-
конодавством України. Показниками високої 
екологічної цінності територій та річкових еко-
систем є наявність нижче наведених характерис-
тик та належність до територій різного ступеня 
захисності відповідно до законодавства України 
та міжнародно-правових актів, ратифікованих 
Україною.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Відповідно до якості (екологічної цінності) 
територій річкових екосистем, відображених 
нижче наведеними показниками, виділено чо-
тири категорії територій:

Категорії «no go areas», де будівництво 
малих чи міні ГЕС заборонено

А. Категорія «виняткової зони» – це тери-
торії, де будівництво малої чи міні ГЕС повинно 
бути категорично заборонено. Сюди належать:
•	 Території та об’єкти природно-заповідно-

го фонду України високого статусу запові-
дання  (природні та біосферні заповідники, 
національні природні парки та регіональні 
ландшафтні парки) – ст. 7, 21, 40, 60, 64 
ЗУ «Про природно-заповідний фонд Украї-
ни», ст. 40 ЗУ «Про охорону навколишньо-
го природного середовища», ст. 9, 39 «ЗУ 
«Про тваринний світ», ст. 11, 20 ЗУ «Про 
Червону книгу України», ст. 23, 25, 26, 27 

ЗУ «Про рослинний світ», ст. 1, 4, 6, Кон-
венція про охорону дикої флори та фауни 
і природних середовищ існування в Європі; 
ст. 8,10, 14 Конвенції про охорону біоло-
гічного різноманіття.

•	 Об’єкти Natura 2000 (водні, водно-болотя-
ні та прибережні типи оселищ) – Birds and 
Habitats Directives of the European Union 
(Council Directive 92/43/EEC, Council 
Directive 2009/147/EC).

•	 Водно-болотяні об’єкти міжнародного зна-
чення (Рамсарські угіддя) – ст. 3, 4 Конвен-
ції про водно-болотні угіддя, які міжнародне 
значення, головним чином як середовище 
існування водоплавних птахів, ст. 1, 4, 6, 
Конвенція про охорону дикої флори та фа-
уни і природних середовищ існування в Єв-
ропі, ст. 8,10, 14 Конвенції про охорону 
біологічного різноманіття.

СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ
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•	 Незмінені або мало змінені малі гірські річ-
ки, які є осередком існування аборигенних 
та червонокнижних водних видів флори і 
фауни (де, наприклад, забезпечується нагул 
та нерест аборигенних видів риби, як фо-
рель річкова, харіус європейський, лосось 
дунайський та ін.) – ст. 40 ЗУ «Про охорону 
навколишнього природного середовища», 
ст. 9, 39 «ЗУ «Про тваринний світ», ст. 11, 
20 ЗУ «Про Червону книгу України», ст. 23, 
25, 26, 27 ЗУ «Про рослинний світ», ст. 1, 
4, 6, Конвенція про охорону дикої флори 
та фауни і природних середовищ існування 
в Європі, ст. 8,10, 14 Конвенції про охоро-
ну біологічного різноманіття, ст. 5, 6 Євро-
пейської ландшафтної конвенції.

•	 Території, які межують із землями та об’єк-
тами природно-заповідного фонду й еколо-
гічно з ними пов’язані (зміни на цих терито-
ріях вплинуть на заповідні території) – ст. 
40 ЗУ «Про природно-заповідний фонд 
України», ст. 40 ЗУ «Про охорону навко-
лишнього природного середовища», ст. 9, 
39 «ЗУ «Про тваринний світ», ст. 23, 25, 
26, 27 ЗУ «Про рослинний світ», ст. 1, 4, 
6, Конвенція про охорону дикої флори та 
фауни і природних середовищ існування в 
Європі, ст. 8,10, 14 Конвенції про охорону 
біологічного різноманіття.

В. Категорія «небажаної зони» – це тери-
торії, де будівництво малої чи міні ГЕС повинно 
бути, як правило, також заборонено. Сюди на-
лежать: 
•	 Території та об’єкти природно-заповідного 

фонду України нижчого статусу заповідання 
(заказники, заповідні урочища, пам’ятки при-
роди) – ст. 7, ст. 26, 28, 30 ЗУ «Про природ-
но-заповідний фонд України», ст. 40 ЗУ «Про 
охорону навколишнього природного середо-
вища», ст. 9, 39 «ЗУ «Про тваринний світ», ст. 
11, 20 ЗУ «Про Червону книгу України», ст. 
23, 25, 26, 27 ЗУ «Про рослинний світ», ст. 
1, 4, 6, Конвенція про охорону дикої флори 
та фауни і природних середовищ існування в 
Європі, ст. 8,10, 14 Конвенції про охорону 
біологічного різноманіття; 

•	 Території, які межують з цими територіями 
та об’єктами природно-заповідного фонду 
й екологічно з ними пов’язані – ст. 40 ЗУ 
«Про природно-заповідний фонд України», 
ст. 9, 39 «ЗУ «Про тваринний світ», ст. 11, 
20 ЗУ «Про Червону книгу України», ст. 23, 

25, 26, 27 ЗУ «Про рослинний світ», ст. 1, 
4, 6, Конвенція про охорону дикої флори 
та фауни і природних середовищ існування 
в Європі, ст. 8,10, 14 Конвенції про охоро-
ну біологічного різноманіття; 

•	 Річки, які є осередками біорізноманіття – ст. 
9, 39 «ЗУ «Про тваринний світ», ст. 11, 20 
ЗУ «Про Червону книгу України», ст. 23, 
25, 26, 27 ЗУ «Про рослинний світ», ст. 9, 
39 «ЗУ «Про тваринний світ», ст. 11, 20 ЗУ 
«Про Червону книгу України», ст. 23, 25, 
26, 27 ЗУ «Про рослинний світ», ст. 1, 4, 
6, Конвенція про охорону дикої флори та 
фауни і природних середовищ існування в 
Європі, ст. 8,10, 14 Конвенції про охорону 
біологічного різноманіття; 

•	 Річкові системи, які є важливими для пере-
несення намулу, недоторкані та незмінені 
фрагменти річок – ст. 9, 39 «ЗУ «Про тва-
ринний світ», ст. 11, 20 ЗУ «Про Червону 
книгу України», ст. 23, 25, 26, 27 ЗУ «Про 
рослинний світ», ст. 1, 4, 6, Конвенція про 
охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі, ст. 8,10, 14 
Конвенції про охорону біологічного різно-
маніття, ст. 5, 6 Європейської ландшафтної 
конвенції; 

•	 Частини річок, які є фрагментом екологіч-
ної мережі (екокоридори) – ст. 9, 39 «ЗУ 
«Про тваринний світ», ст. 11, 20 ЗУ «Про 
Червону книгу України», ст. 23, 25, 26, 27 
ЗУ «Про рослинний світ», ст. 1, 4, 6, Кон-
венція про охорону дикої флори та фауни 
і природних середовищ існування в Європі, 
ст. 8,10, 14 Конвенції про охорону біоло-
гічного різноманіття; 

•	 Фрагменти річок, які є важливими для від-
творення аборигенних та червонокнижних 
видів тварин і рослин – ст. 9, 39 «ЗУ «Про 
тваринний світ», ст. 11, 20 ЗУ «Про Чер-
вону книгу України», ст. 1, 4, 6, Конвенція 
про охорону дикої флори та фауни і при-
родних середовищ існування в Європі, ст. 
8,10, 14 Конвенції про охорону біологічно-
го різноманіття.
Ці дві перші категорії зон є категоріями «no 

go areas», які неприпустимо виділяти для будів-
ництва малих чи  міні ГЕС ні за яких причин і 
обставин. 

С. Категорії територій, де будівництво 
малих чи міні ГЕС можливе при виконанні 
комплексу передумов
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1. Категорія «можливої зони» – це те-
риторії, де можливий діалог між зацікавленими 
сторонами (бізнесом, владою, місцевими грома-
дами та громадськістю) щодо будівництва малої 
чи міні ГЕС. Сюди належать: 
•	 Долини та водозбори річок, які входять до 

територій об’єктів природно-заповідного 
фонду нижчого статусу, якщо існує обґрун-
тований  економічний, природоохоронний, 
владний та соціальний і громадський  інте-
рес – ст. 40 ЗУ «Про природно-заповідний 
фонд України». 
Для виділення земельних ділянок у цій кате-

горії зон повинно здійснюватись випереджаюче  
обґрунтування економічної та соціальної доціль-
ності. При цьому, проектна документація малої 
чи міні ГЕС повинна містити сучасні технології 
та природоохоронні заходи щодо відновлення 
водної флори і фауни, втраченої під час будів-
ництва та експлуатації міні ГЕС.

D. Категорія «зони будівництва» – це те-
риторії, прийнятні для будівництва малих і міні 
ГЕС. Сюди належать:
•	 Долини та водозбори річок, які не є части-

ною територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду України; 

•	 Вже раніше змінені, передусім морфологіч-
но, річкові системи або фрагменти річкових 
систем, які не представляють високої еколо-
гічної цінності; 

•	 Річки у межах урбанізованих та антропо-
генних ландшафтів, якщо вони не є части-
ною екомережі (екокоридорами).

Принципи вибору місць для будівниц-
тва та заборони будівництва МГЕС на гір-
ських річках Карпат:

Принцип відкритості та публічності 
Полягає у залученні громадськості та місце-

вих громад до прийняття рішення про будівниц-
тво та заборону будівництва МГЕС у Карпатах. 
Залучення громадськості та місцевих громад 
полягає у широкому інформуванні, консульту-
ванні та надання можливості безпосередньої 
участі у прийнятті рішення. Форма залучення: 
пасивне інформування через зустрічі-консуль-
тації й ЗМІ та проведення громадських слухань 
– ст. 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної до-
кументації», ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», ст. 10 ЗУ «Про інформацію», ст. 
6 Конвенції «Про доступ до інформації, участь 
громадськості в прийнятті рішень і доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються навколиш-
нього середовища».

Принцип доцільності та сталого розвтку
Полягає у виборі балансу між економічним 

розвиток територій та екологічними та соціаль-
ними наслідками гідроенергетичних проектів. 
У рамках цього принципу слід дотримуватись 
таких правил – політико-правовий документ 
«Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього 
середовища та розвитку», «Конвенція щодо спів-
робітництва по охороні та сталому використан-
ню ріки Дунай», ст. 2, 4, 5, 6, 8 «Рамкової кон-
венції про охорону та сталий розвиток Карпа»т, 
ст. 3, ЗУ «Про землі енергетики та правовий ре-
жим спеціальних зон енергетичних об’єктів. Зо-
крема, реалізація такого балансу передбачає»:
•	 проектувати міні ГЕСи у нижній та серед-

ній течії річок, де є достатньо води, а не у 
верхів’ї;

•	 проектувати дериваційні міні ГЕСи відкри-
того типу, відводячи воду не у трубу, ізо-
люючи її від природного середовища, а в 
канали, де вода й далі буде контактувати з 
довкіллям;

•	 проектувати одиничні міні ГЕСи потужніс-
тю більше 1 Мвт, ніж десятки міні ГЕС по-
тужністю до 1 Мвт. В сумі вони продуку-
ватимуть однакову кількість електроенергії, 
але завдаватимуть меншу шкоду довкіллю;

•	 у верхів’ї річок, у разі потреби, проектувати 
міні ГЕСи винятково у режимі природного 
стоку, що дозволить максимально витрима-
ти природоохоронні та екологічні норми;

•	 пріоритетними вважати проекти з нарощу-
вання потужностей вже існуючих міні ГЕС, 
а не будівництво нових;

•	 пріоритетними вважати проекти з енергоз-
береження та енергоефективності, що доз-
волить значно ощаджувати енергоносії та 
скорочувати викиди вуглецю в атмосферу, 
запобігаючи підсиленню тенденцій до гло-
бальних змін клімату.

Принцип законності
Полягає у неухильному дотриманні чинного 

законодавства України (перераховані нижче ос-
новні закони) і зокрема — відповідності вибору  
місць затвердженій «Схемі планування територій 
Закарпатської області», а також — похідним від 
неї схемам планування районів та генеральним 
планам міст, селищ та сіл Закарпатської області.
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ПЕРЕЛІК ЗАКОНІВ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ,  
НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТ

Законодавчі акти України.
1. Конституція України.
2. Земельний кодекс України.
3. Водний кодекс України.
4. ЗУ «Про охорону навколишнього при-

родного середовища».
5. ЗУ «Про природно-заповідний фонд 

України».
6. ЗУ «Про Червону Книгу України».
7. ЗУ «Про тваринний світ».
8. ЗУ «Про рослинний світ».
9. ЗУ «Про регулювання містобудівної до-

кументації».
10. ЗУ «Про Генеральну схему планування 

території України».
11. ЗУ «Про доступ до публічної інформа-

ції».
12. ЗУ «Про інформацію».
13. ЗУ «Про землі енергетики та правовий 

режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».
Міжнародні правові акти, ратифікова-

ні в Україні, які є частиною українського 
законодавства

14. Конвенція ЄЕК ООН «Про доступ до 
інформації, участь громадськості в процесі при-
йняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля» (Оргуська конвенція).

15. Конвенція про охорону дикої флори і 
фауни і природних середовищ існування в Єв-
ропі (Бернська конвенція).

16. Рамкова конвенція про охорону та ста-
лий розвиток Карпат (Карпатська конвенція).

17. Конвенція про охорону біологічного різ-
номаніття.

18. Конвенції про водно-болотні угіддя, які 
міжнародне значення, головним чином як сере-
довище існування водоплавних птахів (Рамсар-
ська конвенція).

19. Конвенція щодо співробітництва по 
охороні та сталому використанні ріки Дунай 
(Дунайська конвенція).

20. Європейська ландшафтна конвенція.
21. Інтегрований план управління басей-

ном річки Тиса (проект Міжнародного докумен-
та 5-ти країн Європи, що входять до басейну 
р.Тиса, схвалений Меморандумом на нараді 
міністрів екології 5 країн Тисянського басейну 
11.04.2011р. у м.Ужгороді).

Упорядники колективної розробки: 
Станкевич О.І., кандидат біологічних наук, 
президент Регіонального молодіжного еколо-
гічного об’єднання «Екосфера», співголова коа-
ліційного об’єднання НГО Форум екологічного 
порятунку Закарпаття.

Лукша О.В., кандидат фізико-математич-
них наук, директор Міжнародного інституту лю-
дини і глобалістики «Ноосфера», співголова ко-
аліційного об’єднання НГО Форум екологічного 
порятунку Закарпаття.

РЕДАКЦІЙНА ПІСЛЯМОВА

Колективна розробка вчених-екологів, екс-
пертів і громадських активістів різних регіонів 
і міст України покликана, перш за все, зупини-
ти непродумані й екологічно вкрай небезпечні 
і шкідливі плани масового будівництва малих і 
міні ГЕС на гірських річках Карпат. І особливо 
— у верхів’ях річок та в природоохоронних зо-
нах гірських територій. 

Розробка пройшла обговорення, поповни-
лася пропозиціями і рекомендаціями на кількох  

міжнародних, всеукраїнських та регіональних 
науково-практичних форумах. Вона позитивно 
сприйняnа і багатьма владними структурами об-
ластей і районів Українських Карпат. Залиша-
ється замалим, усім — і владі, і бізнесу — дотри-
муватись розроблених критеріїв і принципів.
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МАЙБУТНЄ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

ВИРІШУЄТЬСЯ ВЖЕ СЬОГОДНІ

Олег Лукша,
директор Міжнародного інституту людини і глобалістики «Ноосфера»

Іван Ревтій,
виконавчий директор  Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України

ГОЛОВНА МОТИВАЦІЯ ГРОШІ?

У польському Красічині поблизу міста Пере-
мишль 23 лютого 2013 року під патронатом Ві-
це-маршалека Сейму Республіки Польща і Голови  
Карпатської Парламентської Групи Марека  Кух-
цінського відбулась чергова Міжнародна  конфе-
ренція з циклу «Європа Карпат», започаткованого 
ще у 2010 році. Ущільнена  одноденна програма 
конференції вмістила аж чотири  тематичні панелі, 
до виступів і обговорення доповідей на яких за-
просили  близько 300 учасників, у тому числі й з 
України, Словаччини і Угорщини. Нині подібними  
міжнародними форумами навряд чи кого здивуєш. 
І все ж, на думку автора, лютнева конференція  у 
польському Красічині яскраво висвітлила нинішню 
доволі непросту  і напружену ситуацію з перспек-
тивами розвитку  європейського мегарегіону Кар-
пати принаймні на найближчі 7 років. Звісно,  ці 
перспективи прямо зачіпають інтереси  населен-
ня чотирьох областей Українських Карпат, у тому 
числі, й Закарпаття. А перспективи ці, як не важ-
ко здогадатися, пов’язані  з плануванням бюдже-
ту Європейського Союзу на чергову семирічку з 
2014 по 2020 рік у розрізі програм розвитку мега-
регіонів з промовистими назвами на зразок – Аль-

пійський простір, Балтійський простір, Дунайська 
стратегія. Карпатського простору в бюджеті ЄС 
ще не значилось ніколи. Чому б Польщі, з огляду 
на лобістський  досвід минулих років щодо вико-
ристання потужних  фондів розвитку Євросоюзу, 
не взяти на себе роль  лідера у просуванні у Брюс-
селі нової мегарегіональної Програми «Карпат-
ський простір»? Звісно, нині, у період фінансової 
скрути і кризи самого Євросоюзу, на подібну про-
граму можуть виділити значно менше коштів, ніж  
це могло б бути раніше. І все ж – явно краще, ніж 
нічого. За кадром залишається інше. Словаччина, і 
особливо Румунія, займають на мапі значно більші  
гористі території Карпат, але  виразних лідерських 
амбіцій щодо Програми  «Карпатський простір» 
начебто не проявляють. До речі,  представників 
Румунії у Красічині не було, а від Угорщини у кон-
ференції взяв участь  всього один учасник (правда 
– парламентарій і голова Комітету з питань ЄС На-
ціональних Зборів Угорщини Річард Горчік). Це 
засвідчує, як мінімум, про те, що не все так гладко 
у Карпатському домі, як це бачиться з Варшави.

НЕ ВСЕ ВИМІРЮЄТЬСЯ У ГРОШАХ

Достатньо одного погляду на фізичну мапу 
з велетенською дугою Карпат у центрі Європи, 
щоб порозуміти – Україну неможливо «обійти»  
в майбутній мегарегіональній Програмі «Кар-
патський простір». Неможливо «обійти» ані в 
майбутніх масштабних інфраструктурних і тран-
спортних проектах, ані при  вирішенні приро-
доохоронних і екологічних проблем, у розвитку 
туризму чи збереженні  багатої мультикультурної 
спадщини Карпат. З іншого боку, невходження 
України до ЄС породжує  купу великих і ще біль-
ших проблем – від бар’єрів  і перешкод, які на 

кожному кроці у спробах співпраці та людських 
контактів створює Шенгенський  кордон –  до 
проблем фінансування спільних  проектів роз-
витку і охорони довкілля Карпат з коштів ЄС. 
Звісно, інструменти і механізми  такого фінансу-
вання частково знайдені і вже  апробовані. 

Лише впродовж останніх 3-4 років 
– через виконання кількох сотень  про-
ектів в рамках 3-х регіональних про-
грам Європейського Інструменту Су-
сідства і Партнерства (ЄІСП) за участі 

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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України в різних географічних части-
нах Карпат на кордонах з Польщею, 
Словаччиною, Угорщиною і Румунією 
на загальну суму більше 600 млн. Євро. 

Однак,  навіть у сумарному виразі обсяг цих 
проектів  не йде ні у яке порівняння з тим, що от-
римали гірські регіони країн ЄС – наших сусідів на 
свій розвиток за останні 5-10 років. І ми бачимо це 
на власні очі, відвідуючи країни Карпатського ре-
гіону.   Окрім того, лише невелика частка проектів 
Програм ЄІСП  стосуються розвитку інфраструк-
тури регіонів  прикордоння Українських Карпат, а 
всі інші – так звані, «м’які»  проекти, пов’язані зде-
більшого з передачею досвіду  і знань, з підтрим-
кою розвитку освіти, культури і людських контактів 
та заходів зі збереження довкілля. З іншого боку, 
чому ЄС повинен витрачати кошти платників  по-
датків своїх країн на розвиток прикордонних регі-
онів України – хай і в Карпатах? Тоді як  україн-
ська влада не надто поспішає навіть зі створення 
ефективного законодавчого механізму розвитку 
своїх регіонів, не кажучи вже про реальне  фінан-
сування проектів регіонального розвитку? 

Зволікаючи зі вступом до ЄС, ми 
не можемо  навіть претендувати на 

будь-яку  здорову конкуренцію з кра-
їнами Карпатського регіону  в сенсі 
повноцінної участі у проектах розвит-
ку цього  європейського мегарегіону 
з коштів ЄС.  

До ролі України в якості валізи  без ручки 
країни-сусіди, на щастя, ставляться з розумінням. 
Принаймні, самі ще не так давно перебували в 
подібній ролі. Та чи надовго? На щастя, не все 
вимірюється у грошах і об’єктах збудованої чи ре-
конструйованої  інфраструктури. Якщо судити із 
здобутків цивілізаційного розвитку поліетнічного і 
мультикультурного мегарегіону Карпатія, то його 
значення важко переоцінити не лише  для Євро-
пи, а й у глобальному поступі світової цивілізації. 
При  цьому, штучно виокремити з цих  здобутків 
частину Українських Карпат за географічною чи 
якоюсь іншою ознакою – все одно що розглядати 
один чи кілька невеликих шматочків розмаїтої і ве-
ликої мозаїки. Очевидно, що ця мозаїчна картина 
багатовікової культури  в її широкому розумінні у 
поєднанні з  гармонійним гірським природокорис-
туванням – і є  головним осердям задуманої Про-
грами «Карпатський простір».

НАШ ІДЕЙНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВКЛАД

Прикро, але факт, що на конференції «Єв-
ропа Карпат»  у Красічині у жодній з доповідей  
4-х дискусійних  блоків не було навіть згадано  
про віхову міжнародну конференцію «Сталий  
розвиток Карпат та інших гірських регіонів Єв-
ропи», яка за організаційної участі Закарпатської 
обласної ради відбулась у вересні 2010 року у 
м.Ужгороді  під патронатом Конгресу місцевих і 
регіональних  влад Ради Європи та Президента 
України й за сприяння  цілої низки національних 
та міжнародних інституцій і програм.  Довелось у 
короткому виступі нагадати про те, що  саме ця 
Конференція своїми підсумковими  резолюціями, 
рекомендаціями та Ужгородською  декларацією, 
зверненими до європейських  інституцій, фактич-
но сформувала  потужний імпульс просування і 
до  майбутньої Програми «Карпатський простір».

І саме за наслідками і результатами 
Ужгородської  конференції Конгрес 
місцевих і регіональних влад  Ради Єв-
ропи уже в жовтні 2010 року прийняв  
Резолюцію 315 (2010) та Рекоменда-
цію 296 (2010) «Сталий розвиток гір-
ських регіонів та досвід  Карпатських 

гір». Головним лейтмотивом  цих до-
кументів Конгресу і став заклик до 
структур Європейського  Союзу щодо 
розробки Програми «Карпатський 
простір» за прикладом чинної Програ-
ми «Альпійський простір». 

В розвиток ідей розробки Програми «Карпат-
ський простір» ще у 2010 році Конгресом місцевих 
і регіональних влад Ради Європи, в якому Укра-
їну  представляє тодішній голова Закарпатської  
обласної ради Кічковський М.М., були створені 
концептуальні передумови розробки ще одно-
го  важливого документа – Карпатської Стратегії. 
Це вже пізніше відбулась ціла низка міжнародних 
консультаційних, експертних і наукових семінарів, 
конференцій і робочих зустрічей, на яких поча-
лось практичне втілення в життя ідей як розробки 
Програми «Карпатський простір», так і прямо до-
тичної до неї розробки Карпатської Стратегії в уз-
годженні з  чинними міжнародними угодами, кон-
цепціями, програмами та інституціями  і зокрема 
– Карпатською Конвенцією, Карпатським Гори-
зонтом, Дунайською Стратегією та Міжнародною 
Асоціацією «Карпатський Єврорегіон». Звісно, все 



47

це разом складає уже величезний обсяг  експерт-
ної роботи, політичних узгоджень і консультацій із 
залученням усіх без винятку країн Карпатського  
регіону, органів їх регіональної влади і місцевого 
самоврядування при безумовній підтримці націо-
нальних урядів і парламентів.  А значить – потре-
бує формування міжнародних  експертних груп, 
створення міжнародної  координаційної інституції 
і прийняття відповідних узгоджених  рішень усіх 
національних урядів Карпатського регіону. На 
яких принципах? Звісно, європейських: рівно-
правність усіх країн-партнерів; повна інформацій-
на відкритість і прозорість; максимальне залучення 
представників регіональної влади, місцевого само-
врядування, громадськості та науковців і бізнесу 
з усіх Карпатських регіонів;  базування на уже 

досягнутих успішних  результатах і досвіді. Так, 
Закарпаття має успішний досвід транскордонно-
го співробітництва  з усіма країнами-сусідами. А 
Інтегрований  план управління водним басейном 
річки Тиса, в розробці якого брали участь 5 кра-
їн Карпатського регіону,  у тому числі й Україна, 
може слугувати першим прикладом результативної 
і стратегічної співпраці в Карпатському регіоні.

На жаль, поки-що в розробленні Програми 
«Карпатський простір» спостерігаємо певну сум-
бурність і неузгодженість у діях, не кажучи вже 
про вироблення і дотримання  якихось прин-
ципів, врахування досягнутого і партнерської 
рівноправності  у розробці і прийнятті рішень. 
Саме про це  довелось сказати і у своєму корот-
кому виступі на конференції «Європа Карпат».

КРЕАТИВНІ ІДЕЇ І ПРОПОЗИЦІЇ

Незважаючи на явні недоліки і прорахунки в 
сенсі саме міжнародної організаційної партнер-
ської розробки Програми «Карпатський простір» 
(очевидно, потрібно устигнути на підніжку  остан-
нього вагона потягу «Бюджет ЄС 2014-2020»), на 
конференції «Європа Карпат» у Красічині прозву-
чало  цілий ряд  креативних ідей і пропозицій щодо 
розвитку  Карпатського регіону у ХХІ столітті. Ці 
пропозиції та ідеї  лежать у різних площинах і охо-
плюють  проблему доволі комплексно і глибоко, 
отже їх цілком можна визнати системними. Так, 
заслуговує на увагу пропозиція створення  Кар-
патської мережі парламентського співробітництва  
країн. Запрошені до участі в роботі Конференції 
віце-спікер Верховної Ради України Руслан Кошу-
линський та народний депутат Володимир Ар’ев 
загалом підтримали цю ідею. Адже створення по-
тужних парламентських груп країн Карпатського 
регіону для підтримки Програми «Карпатський 
простір» може стати вагомим фактором майбут-
нього успіху Програми. Вже йшлося про Карпат-
ську Стратегію, яка за  доповіддю на конференції 
Віце-президента Європейського  центру розвитку 
підприємництва з Варшави Єжи Квєцінського має 
бути розроблена уже до кінця 2013 року (!) й от-
римає назву  «Карпатія – 2020». Очікується, що 
до 20-річчя  діяльності міжрегіональної Асоціації 
«Карпатський Єврорегіон» щодо інституційного 
і організаційного її функціонування уже навесні 
2013 року будуть запропоновані суттєві зміни. 
Правда, ідейний зміст цих змін  формується, м’яко 
кажучи, неузгоджено і поокремо в середовищах 
експертів і регіональних влад Угорщини і Польщі, 
що не може не викликати занепокоєння  в інших 
національних частинах Карпатського Єврорегіо-
ну. Але це окрема тема для розмови. 

В будь-якому разі Програмі «Кар-
патський простір» гостро необхід-
на  ефективно й потужно працююча 
міжрегіональна інституція, якою мала б 
бути, але, на жаль, за 20 років не стала 
Асоціація «Карпатський Єврорегіон». 

Започатковується і крупний проект  в гума-
нітарно-культурній сфері – розроблення і ви-
дання «Карпатської енциклопедії» із залученням 
спільнот вчених університетів. Мова йшла  і про 
опрацювання ідей і пропозицій щодо  вдоскона-
лення мереж транспортної інфраструктури Кар-
пат, зокрема, про нову автомагістраль «Віа Кар-
патія» у Східній Європі. Автор статті розповів на 
конференції і про недавнє  заснування у м.Ужго-
роді Міжнародним інститутом людини і глобаліс-
тики «Ноосфера» просвітницького і науково-по-
пулярного багатомовного журналу «Карпатія. 
Цивілізаційний поступ». Концептуальна ідея 
цього журналу повністю узгоджується зі змістом 
майбутньої Програми «Карпатський простір». А 
взагалі формуванню інформаційцно-медійного 
простору майбутньої нової європейської Про-
грами «Карпатський простір» на конференції 
було відведено окремий дискусійний блок.

Показово, що в багатьох виступах 
і дискусіях на конференції «Європа 
Карпат» найчастіше звучала одна ва-
гома теза: саме через Карпатський ре-
гіон пролягає шлях практичної, а не 
декларативної євроінтеграції України. 

І не у віддаленому майбутньому, а уже сьо-
годні. Бо будь-який, навіть найдовший, шлях по-
чинається з перших кроків. 



48

ЄВРОПА КАРПАТ
КРАСІЧИНСЬКА   ДЕКЛАРАЦІЯ

23  ЛЮТОГО  2013  Р . (м. Красічин, Польща)

Ми, учасники конференції  “Європа Карпат” 
у  Красічині,  розділяємо  переконання, що  Кар-
пати становлять  важливу  складову  європейської  
регіональної спадщини.  Зі  своїми  унікальними 
характеристиками Карпати нині – це один із двох 
найважливіших гірських  регіонів Європи. Після 
останнього розширення Європейського Союзу 
вони стали також його східним кордоном. Це сут-
тєво збільшує значення цієї території для забезпе-
чення сталого розвитку і гуртування Спільноти. 

У  наші  дні  населення  Карпатського макро-
регіону долає  численні  труднощі. Відсутність 
транспортної інфраструктури, помітні відмін-
ності у соціальному розвитку, в тому числі, ви-
сокий рівень структурного безробіття, спричи-
нили ситуацію, за якої, без  чітко  орієнтованих 
на    розвиток  регіону  заходів,  ситуація для 
населення Карпат погіршуватиметься. Прояви 
активності, спрямованої на модернізацію та роз-
виток Карпатського  макрорегіону  необхідне  
не  лише  з  точки  зору  окремих  країн-членів,  
а Європейського Союзу в цілому і зокрема — у 
контексті його майбутнього розширення на Схід. 
І тому ми намагаємось підтримувати євроінтегра-
ційні прагнення України. 

У якості необхідної визнаємо координацію 
дій заради Карпат у багатьох сферах. Сутністю 
цих дій повинно стати поглиблення міждержав-
ного, регіонального і транскордонного співро-
бітництва в економічному, соціальному  та  куль-
турному вимірах, з тим, щоб на європейському  
форумі  цей  макрорегіон  виступав  з  консо-
лідованим  баченням майбутнього розвитку.  
Лише об’єднання   спільних   зусиль   суспільств,   
парламентів,   урядів   і   місцевої   влади Кар-
патських    країн    дасть    можливість    успішно    
просувати    інтереси    Карпат    на  європей-
ському форумі. 

Вагому  роль  у  цьому  можуть  відіграти  на-
ціональні  парламенти  шляхом  створення Кар-
патської   мережі   парламентської   співпраці.   
Ця   мережа   повинна   забезпечити можливість 
постійних контактів між парламентаріями країн 

Карпатського регіону в усіх сферах їх інтересів. 
Вагомим кроком на шляху створення такої ме-
режі має стати утворення парламентських   Кар-
патських   груп   в  окремих   національних   пар-
ламентах і у Європейському   Парламенті, та в   
майбутньому — розгляд   можливості   створен-
ня Карпатської парламентської асамблеї.  

Наголошуємо  на  важливій  ролі  Об’єд-
нання  «Карпатський  Єврорегіон — Польща»,  
як інституції, що координує і активізує  заходи,  
спрямовані  на  розвиток  цілого  регіону. Під-
тримуємо   постулат щодо утворення  транснаці-
ональної Операційної програми Європейського   
територіального     співробітництва     для     те-
риторії     Карпатського Єврорегіону  у перспек-
тиві 2014-2020 р.р. під  назвою  «Карпатський  
горизонт—2020».  Таке вирішення   сприяло  
б  покращенню  координації  й    збільшенню    
ефективності нинішніх   фінансових   інструмен-
тів   Європейського Союзу  у  сфері  підтримки 
багатостороннього територіального співробітни-
цтва. Дана програма мала б охопити всі терито-
рії, які заявлять про свою участь у ній. 

Водночас, закликаємо  Європейський  Союз  
більш  активно  підтримати  цілі,  визначені Кар-
патською  Конвенцією,  яку  було  підписано  в  
Києві  23  травня  2003  р., а  також — закли-
каємо   пришвидшити  дії  заради  формального  
приєднання  ЄС  до  цієї  Конвенції у ранзі її 
сторони. Зокрема, необхідно досягти тіснішо-
го співробітництва у сфері водного і лісово-
го  господарства.  Важливим  вважаємо  також  
здійснення  завдань,  записаних  у Протоколі 
про збалансований туризм, доданому до Карпат-
ської Конвенції. Із задоволенням  спостерігаємо 
за численними  прикладами     транскордоного 
співробітництва  партнерів  з Карпатських  кра-
їн.  Надзвичайно  важливою  вважаємо також  
ініціативу  започаткування  роботи  над  видан-
ням  Карпатської енциклопедії.  З цією    метою    
створюємо    робочу    групу    з    представників    
низки    зацікавлених проблематикою Карпат ви-
щих навчальних закладів. 
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Зацікавлено спостерігаємо  за  поступом  за-
ходів, пов’язаних  з  реконструкцією  колишньої 
Астрономічної  обсерваторії  на  горі  Піп  Іван  
в гірському масиві  Чорногора (регіон Закарпат-
тя, Україна) та  за  побудовою  Центру акаде-
мічного  співробітництва  у  с.  Микуличин,  до 
яких  в  рамках  спільного  проекту долучились  
Варшавський університет  та  Прикарпатський  
національний  університет  імені В. Стефаника у 
м. Івано-Франківську. 

Привертаємо увагу до спільних пастирських 
традицій, які протягом століть належать до ос-
новних форм активності карпатських гірян. Ініці-
ативою, яка в цьому плані заслуговує поширення,  
є   організовиний   у   цьому   році   міжнародний   
Карпатський   редик   – Transhumance  2013,  як 
традиційна  мандрівка  з  вівцями: від  Румунії,  
через  Україну, Польщу, Словаччину та Чехію. 

Великим полегшенням для розвитку співп-
раці Карпатських країн-членів ЄС з Україною 
стане подальша розбудова інфраструктури на 
кордоні. І тому рішуче підтримуємо збільшення 
кількості пунктів пропуску на західному кордоні 
України. 

Окрім того, ідучи назустріч узгодженим 
принципам і баченню спільнот та інституцій, 
пов’язаних  із  сектором  громадських  і  при-
ватних  ЗМІ,  що  діють  на  території  Карпат, 
підтримуємо  ініціативу  створення  міжнародної  

платформи  співпраці  карпатських ЗМІ з  метою  
спільного  просування  та  розробки  й  впрова-
дження  ефективних  систем обміну інформаці-
єю. 

Наголошуємо також на тому, що головною 
метою всіх зазначених заходів має стати розроб-
ка, за співучасті   всіх   зацікавлених   країн   і   
регіонів, а  також — європейських інституцій — 
європейської   макрорегіональної  Стратегії  роз-
витку  для Карпат.  Поява  такої Стратегії  мала  
б  переломне  значення  для  територіального  
гуртування  і  поглиблення співпраці  не  лише  
між  Карпатськими  державами  і  регіонами,  а  й  
між  Європейським Союзом   та   його   Східними   
партнерами.   Макрорегіональна   Карпатська   
стратегія («Carpathia   2020»   –   CEEC   –   Co-
operation,   Economy,   Environment,   Culture)   
має орієнтуватися, перш за все, на співпрацю 
та економічний розвиток, охорону довкілля та 
культуру. Складовою частиною Стратегії мало 
б бути включення транспортної магістралі “Via 
Carpathia” у  мережу  трансєвропейських  тран-
спортних  мереж ТEN-T.  Магістраль, яка  про-
ходитиме східними   територіями   ЄС,   повинна   
стати   своєрідним   стрижнем,   довкола   якого  
здійснюватиметься сталий розвиток усього Кар-
патського макрорегіону. 
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Юрій Ключівський, 
керівник Інформаційно-аналітичної служби «Східно-Європейський діалог» (USIAD), м.Прага

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДМОВА

Впродовж усіх років незалежності регіональ-
ні і місцеві влади західних областей України, що 
розташовані на гірських територіях Карпат, роз-
повідають світу і самим собі про стратегічну прі-
оритетність розвитку туристичної галузі. Справ-
ді, Природа не обділила Карпатію ані чудовими 
гірськими ландшафтами і лісовими масивами, 
ані рекреаційно-оздоровчими ресурсами та схи-
лами для гірськолижного спорту, ані пам’ятками 
історико-культурної спадщини – замками і пала-
цами, сакральною дерев’яною архітектурою та 
музеями народної архітектури й етнокультури та 
ін. Замалим центральній владі у Києві залиша-
ється сформувати стабільні і сприятливі «прави-
ла гри» (закони і нормативно-правові акти) та не 
шкодувати й постійно виділяти для гірських ре-
гіонів кошти з Держбюджету на інформування 
та облаштування інфраструктури – здебільшого 
доріг в горах та інженерних комунікацій водоза-
безпечення та водовідведення і очистки стічних 
вод (про реформи, в результаті яких подібні де-
централізовані кошти могли б з’явитись у місце-
вих бюджетах наразі не йдеться). Все інше для 
розвитку туризму в будь-якому куточку Україн-
ських Карпат, приватний бізнес зробить сам – 
достатньо, аби влада просто не заважала.

Втім, не все так просто в Українських Карпа-
тах, куди потік туристів з року в рік зростає (не в 
останню чергу, завдяки вибудованому на західних 

кордонах візовому Шенгенському бар’єру). В гір-
ських туристичних готелях і пансіонатах, де є щось 
схоже на сервіс, – ціни перевищують європейські 
(приклад – гірськолижний курорт Буковель). А 
там, де ціни відносно доступні, – сервіс не витри-
мує ніякої критики. Є ціла низка інших проблем 
розвитку туристичної галузі, у тому числі, інфор-
маційно-промоційних, на які нещодавно звернув 
увагу навіть Президент України В. Янукович. 

Цією публікацією редакція журналу лише 
розпочинає постійно діючу тематичну рубри-
ку щодо кращого досвіду розвитку країн Кар-
патії. Що стосується Чехії, то потік туристів з 
цієї країни принаймні до Закарпаття ніколи не 
припинявся навіть у ті роки, коли про пристой-
ний туристичний сервіс у гірському Закарпатті 
(зокрема, на Міжгірщині і в селі Колочава) ще 
навіть не йшлося. І цьому унікальному явищі пе-
редують свої причини, які лежать у площинах ду-
ховності, культури й історичної пам’яті, про що 
варто розповісти окремо.

Автор статті – закарпатець, який добре обі-
знаний як з проблемами ведення підприємни-
цтва в Україні та залучення інвестицій для реалі-
зації проектних ідей, так і специфікою ведення 
бізнесу у Чехії (у тому числі, в галузі розвитку 
туризму). Тим більш цікавим для читачів з Укра-
їнських Карпат може виявитись узагальнений 
аналіз, здійснений автором статті.

НАПРЯМОК В УКРАЇНІ, НАЧЕБТО, ЗАДАНО ПРАВИЛЬНО

Було б несправедливим говорити про пов-
ну відсутність в Україні інформаційно-промо-
ційних основ розвитку в’їзного туризму. Тим 
більше, що під час підготовки і проведення 
Євро – 2012 цій діяльності надали потужного 
імпульсу. Питання в тому, чи достатнім був цей 

імпульс та чи не згасла на сьогодні його дія? 
Схоже на те, що більшою мірою цей імпульс 
згас (зусилля Львова на цьому тлі виглядають 
навіть непогано).

Відповідно до «Стратегії сталого розвит-
ку туризму і курортів в Україні» розробле-

КРАЩИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ КРАЇН КАРПАТІЇ: ТУРИЗМ

ВИВЧАЄМО ДОСВІД ЧЕХІЇ  
У РОЗБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИХ  

ПІДВАЛИН СПРИЯННЯ ТУРИЗМУ
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ної Державною службою туризму і курортів 
України, прерогативами в туристичній галузі 
визначено: 
•	 створення інтегрованої інформаційної 

системи (з метою забезпечення туристам і 
суб’єктам туристичної діяльності доступу до 
інформації);

•	 формування мережі туристичних інформа-
ційних центрів (ТІЦ) та створення й підтрим-
ка функціонування офіційного, державного 
і регіональних туристичних Інтернет-порта-
лів; 

•	 поглиблення міжнародного співробітництва 
з метою забезпечення сталого розвитку ту-
ризму. 

Відповідно до Концепції з питань 
туризму і курортної сфери, розро-
бленої Науковим центром розвитку 
туризму, одним з основних завдань 
туристичної галузі України є: «Ство-
рення мережі туристичних інформа-
ційних центрів».

 Головною метою ТІЦ визначено «соціаль-
но-економічний розвиток через впорядкування 
і забезпечення розвитку туристичної діяльно-
сті в містах та регіонах як пріоритетного виду 
економічної діяльності». Особливої актуальності 
ТІЦ набули при підготовці до Євро-2012, коли 

Україна, спільно з Польщею готувалась прийма-
ти черговий чемпіонат Європи з футболу. Все 
ж, загальність і розпливчатість мети створення 
ТІЦ в Україні швидше заважає, аніж сприяє роз-
витку туризму.

В цьому сенсі цікавим та корисним для Укра-
їни є досвід Чехії. Ця країна не лише організову-
вала масштабні міжнародні заходи (до прикладу, 
у 2004 році – Світовий чемпіонат з хокею на 
льоду), але й може похизуватись, доволі розга-
луженою та розвиненою мережею діючих місце-
вих ТІЦ. Особлива увага останнім приділяється 
у зв’язку з тим, що ТІЦ, поряд з туристичними 
фірмами та агентствами, по суті, є «вітриною» 
країни та першою «ланкою», через яку потенцій-
ні туристи, гості та інвестори, знайомляться (у 
тому числі, й віртуально) з країною.

Безсумнівно, що для України 
вкрай важливим є поглиблення між-
народного співробітництва у сфері 
туризму. 

Особливо – з урахуванням досвіду практич-
ної діяльності у цій царині країн Вишеградської 
групи, до якої входять Чехія, Польща, Словач-
чина і Угорщина. Адже ці країни після краху 
тоталітаризму в СРСР мали подібні до України 
проблеми реформування суспільних і економіч-
них відносин.

ЯК ЦЕ ПОЧИНАЛОСЬ У ЧЕХІЇ?

З припиненням діяльності Ради Економіч-
ної Взаємодопомоги та, відповідно, кооперації 
між країнами соціалістичного табору, а також 
в очікуванні перспективи вступу до Європей-
ського Союзу перед Чехією постало питання 
швидкого та ефективного наближення до прин-
ципів, норм та стандартів, які напрацювала Єв-
ропа (звісно, і в туристичній галузі). Тому відра-
зу після листопадових подій 1989 року Чехія 
почала активно вивчати європейський досвід 
розбудови рекреаційно-туристичного сектора 
економіки. 

Особливістю становлення турис-
тичної галузі в Чехії (як і в інших кра-
їнах колишнього соціалістичного та-
бору) було те, що воно відбувалось в 
умовах переходу країни до ринкової 
економіки. Цілком логічно увага була 
спрямована на низку європейських 
країн, зокрема, найближчих сусідів – 
Німеччини та Австрії. 

Так, уже в 1993 році була утворена держав-
на організація «Чехтуризм» з метою промоції ре-
креаційно-туристичних можливостей Чехії, як за 
кордоном, так і всередині країни. До 2003 року, 
організація, засновником та куратором якої є 
Міністерство місцевого і регіонального розвит-
ку Чеської Республіки, носила назву – Чеський 
центр туристичного руху (СCCR). На сьогодні 
Агенція «Чехтуризм» має більше як 600 інформа-
ційних центрів по всій країні і закордонні пред-
ставництва у 26 країнах світу та на 20 мовах 
активно пропагує свою діяльність через власні 
рекламні видання та мережу Інтернет. Офіційні 
туристичні інформаційні центри (ОТІЦ, яких на-
лічується біля 330) – є уповноваженими та серти-
фікованими «Чехтуризмом» суб’єктами сприяння 
туризму і покликані здійснювати промоцію кон-
кретного сервісу (готель, рекреаційний об’єкт чи 
послугу), або ж регіону (заповідник, край, та ін..) 
й Чехії загалом. Важливим вважають також одно-
типне означення та логотип ОТІЦ, а статус парт-
нера «Чехтуризму» є безоплатним. Однак за таку 
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«послугу», партнери Агенції зобов’язані вести, до 
прикладу, моніторинг відвідувачів ОТІЦ. Подібна 
співпраця є класичним прикладом безкоштовної 
франшизи.

Оптимізована організаційна структура «Чех-
туризму» засвідчує про її роль та важливість реа-
лізовуваних завдань у туристичній галузі країни. 

Зокрема, значна увага приді-
лена: економічним стратегічним та 
маркетинговим секторам, а також – 
дослідженню трендів та інновацій у 
сфері туризму. Не менш важливими 

є питання інформаційного забезпе-
чення туристичної галузі та робота із 
мас-медіа. 

Бюджет «Чехтуризму» з року в рік зростає. 
Так, якщо в 2003 році бюджет Агенції скла-
дав 198,907 млн. чеських Корун, то в 2004 р. 
– 321,488 млн., в 2005 р. – 253,215 млн., в 
2007 р. – 351,495 млн., в 2009 р. – 375,853 
млн. чеських Корун, відповідно. Це свідчить про 
постійно зростаючу присутність і роль держав-
ної туристичної Агенції «Чехтуризм» на ринку 
туристичних послуг Чехії. 

АСОЦІАЦІЇ РЕГІОНІВ І МУНІЦИПАЛІТЕТІВ ТАКОЖ РОЗВИВАЮТЬ ТУРИЗМ

Другим важливим «гравцем» на ринку туриз-
му, особливо внутрішнього, є Асоціація країв (регі-
онів) Чехії. Це відкрита, неурядова та неполітична 
організація, що об’єднала інтереси усіх 14-ти адмі-
ністративних регіонів (13 країв та м. Прагу). Вона 
була створена у 2001 р. та зареєстрована у статусі 
асоціації юридичних осіб з метою захисту прав та 
інтересів мешканців регіонів. Одними з важливих 
органів Асоціації є Комісії, у тому числі, з питань 
туризму та з питань культури і охорони пам’яток.

Міністерство місцевого і регіонального роз-
витку Чеської Республіки є методичним та ко-
ординаційним органом для всіх учасників, що 
проводять діяльність у туристичній галузі країни. 
Взаємини останніх регламентуються Концеп-
цією державної політики туристичного руху в 
Чеській Республіці на період 2007-2013 років, 
яка є середньостроковим документом та вихо-
дить з реальних можливостей розвитку туризму 
в країні. При цьому, Міністерство ставить перед 
собою цілком досяжні цілі: використати законо-
давчі можливості для створення умов розвитку 
туризму в країні та за допомогою прозорих пра-
вил досягти кращих умов захисту інтересів клі-
єнтів; встановити чітко сформовані правила для 
діяльності також і туристичних компаній та ту-

роператорів. Міністерство є постійним й актив-
ним учасником відомих міжнародних форумів з 
туризму та регулярно презентує свою діяльність 
на спеціалізованих конференціях і виставках. 
Крім того, воно реалізує ще й низку проектів, 
які фінансуються зі структурних фондів Євро-
пейського Союзу. 

Важливим інструментом ознайом-
лення з новими тенденціями на рин-
ку та промоції туристичної галузі є 
участь у міжнародних форумах та ви-
ставках. 

Так, визнаними в Чехії є виставки: GO –
Міжнародна виставка промисловості туризму та 
REGIONTOUR – Міжнародна виставка турис-
тичних можливостей регіонів. Вони проходять 
щороку у м. Брно. Ці виставки є найбільшими в 
Центральній Європі презентаційними майданчи-
ками туристичної галузі з акцентом на регіони. 
Лише в 2011 році учасниками виставок стали 
842 суб’єкти туризму з 24 країн світу. На ви-
ставках побувало більше як 33 тис. відвідувачів, 
їх роботу висвітлювали близько 400 представ-
ників ЗМІ.

ПРОФЕСІЙНІ І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНУЮТЬ ЗУСИЛЛЯ

Задля сприяння процесам самоорганізації на 
ринку туристичних послуг, в Чехії працює низка 
недержавних організацій. Найвідомішими з них 
є: Асоціація туристичних агентств (ACK CR); Асо-
ціація чеських туристичних агентств та агентур 
(ACCKA); Асоціація туристичних інформаційних 
центрів Чеської Республіки (A.T.I.C.) та Асоціація 
готелів і ресторанів Чеської Республіки (AHR СR).

Перша з цих недержавних організацій 
(ACK CR) – була створена ще в серпні 1990 

року. Нині до складу ACKCR входять 196 ту-
ристичних фірм і агенцій та 80 учасників рин-
ку, споріднених з туризмом (готелі, транспортні 
підприємства, виставкоми, спеціалізовані ЗМІ, 
професійні учбові заклади, страхові компанії, 
статистично-аналітичні фірми та ін.). 

Друга – ACCKA була заснована в 1991 році 
й нині нараховує більше 250 членів-професіоналів 
туристичної галузі. З 2005 року ACCKA є членом 
престижної європейської асоціації ECTAA, що 
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об’єднує інтереси національних асоціацій, союзів 
та агентств і туристичних компаній з країн ЄС. 

Третя організація – A.T.I.C. діє у сфері турис-
тичних інформаційних центрів. Асоціація коор-
динує діяльність своїх членів, представляє їх інте-
реси в органах влади, забезпечує обмін досвідом 
тощо. Спеціалісти Секретаріату – виконавчого 
органу Асоціації, сертифіковані відповідно до 
норм стандарту якості ISO 9001:2008. Усі ТІЦ, 

які є членами A.T.I.C., також повинні дотримува-
тись тих стандартів, відповідно до яких кожному 
з ТІЦ присвоюється своя категорія. 

Четверта організація - AHR CR має за мету 
сприяти бізнесу та підтримувати своїх членів; 
вона сприяє також роботі готелів та ресторанів 
і наданню послуг з питань ведення бізнесу. AHR 
CR є членом Європейської конфедерації готелів 
та ресторанів (HOTREC). 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Особливу роль в туристичній галузі Чехії ві-
діграє також низка міжнародних організацій та 
міждержавних інституцій. Так, одним з пріорите-
тів Вишеградської групи, серед іншого, є й спри-
яння у розвитку туризму в регіонах. Зокрема, 
Вишеградський Фонд через інструмент надання 
грантів здійснює підтримку молодіжних обмінів, 
міжнародного партнерства та туризму. Пріори-
тетними для Фонду є й питання транскордонного 
співробітництва, у тому числі, й з Україною. Саме 
про таку співпрацю, зокрема, йшлося і на Між-
народній конференції «Україна та Вишеградська 
четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин», 
що відбулась в Ужгороді, у травні 2010 року за 
участі Регіонального філіалу Національного ін-
ституту стратегічних досліджень в Ужгороді. 

Особливим інструментом співпраці у турис-
тичній галузі виступає і Центральноєвропейська 
ініціатива (ЦЄІ), учасниками якої є як Чехія, так 
і Україна (повноправний член з 1996 року). Це 
регіональне угрупування країн Центральної та 
Східної Європи, що було створено в 1989 році, 
має за мету: налагоджувати багатостороннє 
співробітництво в політичній, соціально-еконо-
мічній, науковій та культурній сферах і на цій 
основі сприяти зміцненню стабільності і безпеки 
в регіоні. До складу ЦЄІ загалом входять 18 єв-

ропейських країн. ЦЄІ має окрему робочу групу 
з питань туризму. 

Чехія з грудня 1995 року стала також чле-
ном міжнародної Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (ОЕСР), яка діє з 1960 
року і об’єднує 33 найбільш економічно розви-
нені країни світу. Більшість з них – це країни Єв-
ропейського Союзу, а також – США, Австралія, 
Південна Корея, Японія та ін. Договір про ОЕСР 
був підписаний на базі Європейської організації 
економічного співробітництва з метою коорди-
нації економічної політики країн-членів ОЕСР і 
погодження програми допомоги країнам, що роз-
виваються. В рамках Організації діє Комітет з ту-
ризму, як форум моніторингу та обміну з питань 
політики та структурних змін, що впливають на 
розвиток міжнародного туризму і сприяють ста-
лому економічному зростанню туристичної галузі.

Чехія з 1976 року (Україна з 1997 
року) є також членом Всесвітньої ту-
ристичної організації та активно ви-
користовує своє членство у цій орга-
нізації, у тому числі, й в туристичній 
галузі. А зі вступом Чехії до Європей-
ського Союзу (2004 рік), вона стала 
активно співпрацювати з усіма орга-
нами туристичної сфери ЄС. 

ЩО З ЧЕСЬКОГО ДОСВІДУ ВАРТО ВИКОРИСТАТИ В УКРАЇНІ?

З урахуванням того, для України найбільше 
підходить «третя модель» розвитку туристичної га-
лузі (переважає в розвинених європейських кра-
їнах, де питання розвитку туризму вирішуються 
в «надрах» багатогалузевого міністерства), першо-
черговим мало б бути завдання створення одного 
з визначальних сегментів структури туристичної 
індустрії - ТІЦ. При цьому, на перший план ви-
ходять такі питання, як фінансування, функціо-
нальність та визначення категорійності ТІЦ. Ось 
як трактується категорійність ТІЦ у Чехії.

До категорії «А» віднесено ТІЦ, які цілорічно 
діють 7 днів на тиждень, та надають інформа-
цію про Чехію загалом. ТІЦ цієї категорії: по-
винен безперервно бути в Інтернет-контакті та 
надавати безоплатну інформацію про Чехію не 
менше, як трьома світовими мовами; пропону-
вати послуги екскурсовода у своєму регіоні; ви-
ступати посередником з бронювання готелей і 
поселення туристів; бути спроможним забезпе-
чити екскурсовода по всій країні. ТІЦ категорії 
«А» позначається чотирма зірочками.
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До категорії «B» прийнято відносити ТІЦ ре-
гіонального (крайового) значення, що цілорічно 
працює 6 днів на тиждень та надає інформацію в 
розрізі свого регіону. ТІЦ цієї категорії повинен: 
безкоштовно надавати інформацію про регіон не 
менше, як двома світовими мовами; пропонувати 
послуги екскурсовода та виступати посередни-
ком з бронювання готелей і поселення туристів. 
ТІЦ категорії «В» позначається трьома зірочками.

До категорії «C» віднесено ТІЦ місцевого рів-
ня, який цілорічно працює 5 днів на тиждень. 
ТІЦ цієї категорії повинен безкоштовно нада-
вати інформацію про місто чи територію своєї 
діяльності не менше, як однією світовою мовою. 

До категорії «D» віднесено сезонний ТІЦ, 
який не працює цілорічно, але в сезоні – не мен-
ше 5 днів на тиждень та надає інформацію в роз-
різі місця своєї діяльності не менше, як однією 
світовою мовою. ТІЦ категорії «D» позначається 
однією зірочкою. 

Як бачимо, класифікація ТІЦ в Че-
хії є достатньо гнучкою та добре адап-
тованою до місцевого ринку турис-
тичних послуг. При цьому, (що може 
бути корисним і для України) держав-
не адміністрування бізнесу у сфері 
туризму акцентовано не на дозвіль-
но-ліцензійній та контрольно-караль-
ній практиці, а на інформаційному та 
методично-практичному сприянню ту-
ристичному бізнесу за мінімальної фі-
нансової підтримки з боку державного 
чи місцевого бюджетів. 

Адже ТІЦ надають ще й цілий спектр плат-
них послуг, що суттєво зменшує навантаження 
на бюджет. 

Діяльність інших інституцій і об’єднань під-
тримки та розвитку туризму в Чехії вкупі з учас-
тю країни у міжнародних і європейських органі-
заціях та програмах сприяння туристичній галузі 
також є корисною як для представників держав-
ного, так і громадського та бізнесового секторів 
України. При цьому, ми не зачепили в цій статті 
низку інших питань розвитку туристичної галузі: 
брендинг і реклама, формування туристичних 
кластерів, видання промоційних проспектів, 
буклетів і туристичних довідників і путівників та 
ін. Та будь-яка довга дорога починається з пер-
ших кроків. Налагодження активної роботи ТІЦ 
– і є такими кроками у розвитку туризму в Укра-
їнських Карпатах.

На завершення варто підкреслити таке:
•	 Нині і в Україні загалом, і в туристичному 

регіоні Українських Карпат зокрема, від-
сутня повна, достовірна, систематизована й 
уніфікована інформаційна база даних щодо 
наявних у мегарегіоні туристично-рекреа-
ційних ресурсів і послуг; це суттєво звужує 
можливості ТІЦ навіть у тому випадку, якщо 
вони будуть утворені (частина ТІЦ уже ді-
ють в містах Західної України).

•	 Незважаючи на колосальний і не розкритий 
природний, історико-культурний та етно-
культурний потенціал, розвиток туризму в 
Україні (і особливо в Карпатському мегаре-
гіоні) зіштовхується з низкою перешкод, для 
подолання яких необхідно поєднати зусил-
ля державної влади всіх рівнів, органів міс-
цевого самоврядування та бізнесу і громад-
ських організацій.
Окрім досвіду Чехії, в Україні варто вивча-

ти і творчо використовувати досвід інших країн 
Карпатії з розвитку туризму, зокрема – Австрії, 
Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії.

РЕДАКЦІЙНА ПІСЛЯМОВА

Коли стаття уже надійшла до редакції, у бе-
резні 2013 р. стало відомо, що розвиток туризму 
в Україні та питання промоції областей і залу-
чення інвестицій стали одними із ключових на 
черговому засіданні Ради регіонів за участі Пре-
зидента України. Дещо раніше Світовий еконо-
мічний форум визначив рейтинг країн за конку-
рентоспроможними і привабливими для бізнесу 
туристичними галузями за 2012 рік. Україна 
посіла у цьому рейтингу 76-те місце зі 140 кра-
їн світу, поліпшивши свою позицію порівняно 
із 2011 роком на дев’ять пунктів (очевидно, 
за рахунок сплеску інтересу до країни під час 

Євро-2012. Журнал постійно присвячуватиме 
актуальній тематиці розвитку туризму в Україні 
і мегарегіоні Карпатії аналітичні статті експертів 
та промоційні матеріали. Адже, незалежно від 
нинішнього стану розвитку в Україні, туризм у 
ХХІ столітті став чи не найприкметнішим, спіль-
ним для всіх явищем нинішнього світового ци-
вілізаційного процесу. Явищем, яке однозначно 
служить на користь взаємопорозуміння і миру 
між людьми різних країн, різних етнічних, расо-
вих та релігійних спільнот на всіх континентах 
планети Земля.
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Руслана Сопко, 
аспірант кафедри соціології і соціальної роботи  

Ужгородського національного університету

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДМОВА

Цією статею редакція Журналу започатко-
вує постійний розділ -- «Сторінка молодого вче-
ного».

Уже впродовж кількох поколінь молоді на-
уковці в різних регіонах Карпатії працюють в 
найрізноманітніших галузях природничих, тех-
нічних і суспільних наук, здійснюючи вагомий 
вклад у скарбничку нових знань. Немало з них 
саме в молодому віці здобувають важливі нау-
кові результати, розробляють ефективні методи 
досліджень, формуючи нові сходинки в неосяж-
ній будові Науки. Про науковців Карпатії, які 
ще замолоду заявили про себе у світовій науці, 
Журнал охоче розповідатиме на своїх сторінках. 
Немало з них ще з 90-х років минулого століття 
плідно працюють у світових наукових центрах 
США, Канади, Західної Європи, Південно-Схід-

ної Азії. Адже наука — це глобальне і наднаціо-
нальне за своєю сутністю явище.

На перший погляд може здатись, що моло-
ді вчені надто заклопотані своїми дисертація-
ми і справді науковими публікаціями. Отже, не 
мають особливих мотивацій до статей просвіт-
ницьких чи науково-популярних. На щастя, в 
дійсності все не так! Молоді науковці з радістю 
відгукуються на пропозицію написання таких 
статей. Як ніхто, відчуваючи гострий дефіцит 
подібних видань. Прикладом цього є і стаття 
Руслани Сопко, присвячена узагальненому ана-
лізу можливих наслідків демографічної тенденції 
старіння населення, яка триває у Європі та світі. 
Звісно, саме в цій сфері лежать і дисертаційні 
наукові інтереси автора статті.

РОЗВИНЕНІ КРАЇНИ СВІТУ ЗАГАЛОМ СТАРІЮТЬ

Старіння населення – закономірний і незво-
ротній процес, неодмінний атрибут і супутник 
соціально-економічного прогресу й демографіч-
ної модернізації. Загальноцивілізаційна тенден-
ція зниження народжуваності, характерна для 
розвиненого світу впродовж останніх століть, у 
поєднанні з досягнутими успіхами у подовженні 
тривалості життя — виступають детермінантами 
прискореного старіння населення. А з часом — 
вони породжують у старіючому населенні ризик 
закріплення депопуляційних явищ, тобто пере-
вищення кількості померлих над числом новона-
роджених.

Такі взаємопов’язані демографічні проце-
си, як падіння народжуваності до надзвичайно 
низького рівня, поширення депопуляційних тен-
денцій та прогресуюче старіння населення, осо-
бливо активізувались саме в останні десятиліття. 

До того ж, як вважають експерти 
ООН, у випадку збереження наявних 
демографічних тенденцій у більш роз-
винених регіонах світу на найближчі 
10-15 років, не виключено, що збіль-
шення чисельності населення в них 
буде забезпечуватись виключно за 
рахунок міграції. 

Причому, надалі прогнозований приплив мі-
грантів у цих регіонах навряд чи зможе компен-
сувати очікуване перевищення смертності над 
народжуваністю.

Тож не випадково тематика депопуляції 
і старіння населення та їх наслідків в останній 
чверті минулого, на початку поточного століття, 
стала однією з найбільш активно досліджуваних 
як власне демографами, так і економістами. 

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ НАСЛІДКИ  
ІСНУЮЧОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ 

СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ?
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До них приєднались фахівці, які розглядають 
питання старіння та низку супутніх проблем у 
ширшому соціальному контексті. Зацікавилась 
проблемою і нова наука, що виникла на стику 

багатьох інших – глобалістика. І це не дивно, 
адже старіння населення планети набуло харак-
теру глобальної проблеми.

ЯК СТАРІЄ УКРАЇНА?

Низка питань, які стосуються депопуляції й 
старіння населення в Україні та їхнього впливу 
на соціально-економічний розвиток країни зали-
шаються ще недостатньо дослідженими. 

Україна відноситься до груп країн, 
в яких відбуватиметься доволі стрімке 
старіння населення. Так згідно з про-
гнозом фахівців Інституту демографії та 
соціальних досліджень, у 2050 р. особи 
віком 60 років і старші становитимуть 
майже третину населення країни! 

Зміна соціально-демографічної структури 
населення через зростання питомої ваги осіб по-
хилого віку, потреби яких суттєво відрізняються 
від потреб представників інших вікових груп на-
селення, призведе до загострення соціальних та 
економічних проблем. Здебільшого ці пробле-
ми пов’язані з фінансовою стабільністю систем 
пенсійного забезпечення, охорони здоров’я, а 
також із переосмисленням ролі та визначенням 
потенційного вкладу, який особи старшого віку 
можуть вносити у процеси суспільного розвитку.

Станом на 1 липня 2013 року чисельність на-
явного населення України становила 45 млн. 469 
тис. мешканців. За січень-червень 2013 року чи-
сельність населення скоротилась на 83,235 тис. 
осіб (3,7 особи на 1000). Міграційний приріст 
за цей період становив 18295 осіб (на 1965 осіб 
менше ніж за аналогічний період 2012 р.), покрив-
ши 18% природного скорочення у 101530 осіб.

 В економічному плані, найбільш суттєвим 
наслідком старіння населення та його сталого 
природного зменшення є те, що наявні демогра-
фічні тенденції зумовлюватимуть подальше ско-
рочення бази відтворення трудового потенціалу 
в Україні. Невтішний прогноз: вже у найближчі 
п’ятнадцять-двадцять років абсолютна і відносна 
чисельності населення його вікових континген-
тів (осіб до працездатного і працездатного віку) 
в Україні має помітно скоротитися. 

Серед соціально-економічних на-
слідків активізації процесу старіння 
– збільшення економічного наван-
таження на працездатне населення, 
старіння самого працездатного насе-
лення, уповільнення оновлення знань 
та ідей, гальмування науково-техніч-
ного прогресу, загострення проблем 
самотності людей похилого віку та 
необхідності їх соціальної підтримки, 
економічного забезпечення та. ін. 

У цілому ж старіння населення та зумовлені 
ним наслідки вимагають кардинальної перебудо-
ви всієї соціально-економічної системи, присто-
сування суспільства й економіки до особливос-
тей «старшого» населення країни, в якій кількість 
споживачів перевищує чисельність економічно 
активного населення.

Прогресуюче старіння призводить і до ін-
ших соціальних проблем та протиріч. Природ-
ньо, зростає навантаження на соціальні статті 
бюджету. В умовах поглиблення процесів ста-
ріння актуалізуються потреби і щодо збільшен-
ня пенсійних фондів. Виникає додатковий «по-
пит» на медичні послуги, вкладення у розвиток 
спеціальних медичних технологій, а також в 
утримання людей похилого віку в інтернатних 
закладах тощо. При цьому, саме у нашій краї-
ні необхідність збільшення витрат на підтримку 
здоров’я громадян похилого віку, що пов’язана 
зі зростанням їх чисельності, у середньостроко-
вій перспективі поєднуватиметься також з по-
требою збільшення вкладень в охорону здоров’я 
населення і працездатного віку. Такий висновок 
слідує навіть з побіжного аналізу нинішнього 
незадовільного стану сфери надання медичних 
послуг в Україні та прогнозованого збільшення 
навантаження на працездатне населення. Звіс-
но, це не єдина причина нагальної необхідності 
покращення якості медичних послуг в Україні.

ДЕМОГРАФІЯ І ЕКОНОМІКА – ЗВ’ЯЗКИ НЕРОЗРИВНІ

Отже, це факт: наявність в Україні проце-
су старіння населення призвело до збільшення 
демографічного та економічного навантажен-

ня працездатного контингенту особами, що 
вийшли за межі працездатного віку. Відповідні 
демографічні процеси сформували несприят-
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ливу (з точки зору потреб сучасної економіки) 
вікову структуру зайнятості працездатного на-
селення. 

За даними Інституту демографії та соціаль-
них досліджень НАН України, чисельність плат-
ників внесків на пенсійне страхування становить 
15,2 млн. осіб, а чисельність пенсіонерів – 13,8 
млн. Тобто, вже сьогодні пересічний платник 
внесків фінансує 90,8% середньої пенсії, а в 
окремих регіонах – і більше. При цьому, част-
ка пенсійних видатків у ВВП країни вже 15%, 
а рівень фіскального навантаження на платни-
ків страхових внесків залишається максималь-
ним (33,2% для роботодавців та 2-5% для най-
маних працівників). У свою чергу, це критично 
стримує зростання легальної заробітної плати, 
а отже, й бази справляння страхових внесків. 
Якщо у 1966 році частка населення пенсійного 
віку становила 15,9%, то в 2006 його чисель-
ність збільшилась у 1,5 рази, а до 2046 року 
зросте до 35% загальної чисельності населення 
України! Згідно з прогнозними припущеннями, 
до 2050 року населення пенсійного віку збіль-
шиться загалом на 2 млн. чол. Як наслідок, спів-
відношення чисельності населення пенсійного й 
працездатного віку зросте до 83%, тобто більше 
ніж удвічі. Через демографічні тенденції солі-
дарна пенсійна система не спроможна буде без 
бюджетної підтримки забезпечувати існуючий 

рівень заміщення пенсіями втраченого заробітку 
та оптимальну диференціацію пенсій. 

Наведені демографічні перспек-
тиви, вочевидь, вимагають карди-
нальної перебудови всієї пенсійної 
системи країни. Для цього у світовій 
практиці дедалі ширше застосовуєть-
ся багаторівнева система пенсійного 
забезпечення, яка має три складові 
– солідарну, обов’язкову накопичу-
вальну та додаткову або добровільну 
накопичувальну. Таке поєднання за-
безпечує соціальні гарантії та дивер-
сифікацію джерел доходів. 

Адже солідарна і накопичувальна системи 
підвладні впливу різних ризиків: солідарна враз-
лива щодо демографічних ризиків і досить стій-
ка до інфляційних, а накопичувальна навпаки – 
стійка щодо демографічних ризиків.

На думку більшості демографів, всезагаль-
ний характер процесів старіння населення зна-
ходиться у прямій залежності від рівня суспіль-
но-політичного розвитку і за своєю природою 
є прогресивним процесом. Він притаманний 
тільки нашому часу цивілізаційного розвитку і 
має вагомі демографічні, економічні, суспільні, 
соціопсихологічні, культурні і медичні наслідки. 

ЗАКАРПАТТЯ НА ФОНІ УКРАЇНИ

За останні шість років офіційна статистика 
свідчить про те, що саме на Закарпатті є сталий 
додатній приріст населення. Незважаючи на 
демографічні тенденції в Україні, загалом, саме 
Закарпатська область дещо покращує загальноу-
країнські статистичні дані. Які ж причини зумов-
люють таку тенденцію?

З цього приводу можна почути багато диску-
сій, думок і міркувань. Одні стверджують, що вдале 
природно-географічне розташування області, від-
носно екологічно чисте довкілля, вигідне сусідство 
з чотирма європейськими країнами, яке сприяє 
діловому співробітництву зменшує невтішну демо-
графічну тенденцію. Існують також думки, що до 
чинників слід віднести ментальність і поліетнічний 
склад населення, вікові традицій родинного і сі-
мейного життя, високу водність гірських територій 
та ін... Спробуємо і ми розібратись у чинниках по-
зитивних демографічних процесів на Закарпатті.

 Почнемо з того, що структура населення 
Закарпаття завдяки природному та механічному 
переміщенням є доволі строкатою. Регіон, істо-

рично перебуваючи у складі багатьох держав, 
завжди виділявся специфікою перебігу демо-
графічних процесів. Закарпаття,імовірно най-
пізніше в Європі, перейшло до другої фази так 
званого демографічного переходу. Адже народ-
ження дітей вважалось економічною функцією 
аж до 60-тих років XX століття. Проте, і зараз 
в гірських районах області наявність великої 
кількості дітей засвідчує про відносно збережені 
традииції сім’ї і родини на селі.

Закарпаття посідає 17-те місце серед ре-
гіонів України за чисельністю населення. На 1 
січня 2010 р. в області проживало 1244,8 тис. 
осіб. У загальній чисельності населення України 
на область припадає 2,6 %. Серед інших регіо-
нів меншими за чисельністю, є лише Волинська 
(1066,6), Кіровоградська (1128,7), Рівненська 
(1173,1), Тернопільська (1142,0), Херсонська 
(1173,7), Чернівецька область (922,7 тис. осіб.)

Чисельність населення області за 50 років 
змінювалася по-різному. Суттєве збільшення 
спостерігалось у 1950-60 роках, коли річний 



58

природний приріст населення становив у серед-
ньому 13,6 тис. осіб. Упродовж наступних років 
збільшення населення продовжувалося, проте 
вже простежувалася тенденція до зменшення 
його загального приросту. Звісно, ми не торка-
ємось тут причин росту населення у радянський 
період.

У 1995 році на Закарпатті вперше було за-
фіксовано зменшення чисельності населення, 
яке за 7 років вже склало 30,4 тис. осіб. Скоро-
чення чисельності населення відбулося за раху-
нок міських жителів — на 47,1 тис., в той час як 
у сільській місцевості чисельність населення за 
цей же період, навпаки збільшилася на 16,7 тис. 
осіб. Зате за інформацією прес-служби Міністер-
ства юстиції України, вже у 2008 році народжу-
ваність в області знову перевищила смертність. 
У першому кварталі 2009 р. це перевищення 
склало 2 %, у другому — 7 %, за підсумками 
2010 року — 19 %.

Більшість жителів області — 62,9 
% проживає саме у сільській місце-
вості. Чисельність населення одного 
села на Закарпатті в середньому ста-
новить 1,4 тисячі осіб (середній по-
казник по Україні — 0,7 тис.). Немало 
сіл і селищ мають від 5 до 12 тисяч 
населення, що вирізняє наш регіон 
з-поміж інших на Україні.

 Найбільшим за чисельністю населення не 
тільки в області, а й в Україні є Тячівський ра-
йон, на території якого проживає 184 тис. осіб, 
або 13,7 % мешканців краю. Найменший — Во-
ловецький район, чисельність якого становить 
2,1 % від загальнообласної. П’ята частина насе-
лення проживає в 192 поселеннях області, що 
мають статус гірських.

Вже багато років область характеризується 
такими ознаками щодо населення:
•	 поліетнічний та поліконфесійний склад ба-

гатьох районів, наявність районів з компак-
тним проживанням угорців та румунів; 

•	 високий рівень безробіття (неофіційно – в 
межах 250-300 тисяч осіб), що і є причи-
ною дуже високого рівня трудової міграції 
— особливо, з сільських районів;

•	 сільське населення зайнято переважно у 
сільському господарстві та в лісовій галузі 
(окрім трудових мігрантів — масового яви-
ща); 

•	 дотаційність регіону, яка полягає у переви-
щенні обсягу коштів, що надходять з цен-
трального бюджету, над тими коштами, які 
область збирає у вигляді податків (не ви-
ключено, що за рахунок недосконалої по-
даткової політики та централізації влади); 

•	 збереження природного приросту населен-
ня (в межах 1%), комплекс причин якого ще 
належить дослідити; 

•	 загалом високий рівень транскордонних 
зв’язків населення прикордонних районів (в 
недалекому минулому — також ще й внаслі-
док човникової прикордонної торгівлі).
Варто навести такі цифри: у 2010 році в об-

ласті зафіксована чисельність населення 1 244 
828 , у 2012 році вона склала 1 250 759, а на 1 
липня 2013 року 1 254 900 осіб. 

Отже, ми й справді спостерігаємо 
сталий додатній приріст населення 
Закарпаття — ще з 2008 року. 

Як згадувалось, причини такої тенденції по-
яснюють по-різному. У пресі нерідко згадують 
також про т. зв. ромську проблему, стверджу-
ючи, що раніше багато жінок ромської народно-
сті не ставали на облік. Тепер же, коли на на-
роджувану дитину виплачують немалу соціальну 
допомогу, вагітні ромські жінки справно стали 
відвідувати лікарів та народжувати значно біль-
ше дітей у пологових будинках. Але твердження 
щодо начебто визначального вкладу населення 
ромської народності у збільшення загального 
приросту населення Закарпаття є дещо пере-
більшеними і не знаходять офіційного підтвер-
дження.

ЗАКАРПАТЦІ — ОДНІ З НАЙАКТИВНІШИХ МІГРАНТІВ

Процеси на Закарпатті, що так чи інакше 
пов’язані з міграцією, охоплюють в останнє де-
сятиріччя 15-18 тис. чоловік щороку, а це при-
близно становить 1,5% населення краю. Звісно, 
це офіційні дані. Серед видів міграції в Закар-
патській області офіційно переважають мігра-
ційні потоки в межах краю та міжрегіональні 

процеси. Справді, офіційна статистика свідчить, 
що міждержавна міграція становить лише 7-10% 
від усіх подібних процесів і щороку має тенден-
цію до зменшення в загальному обсязі міграції. 
Водночас досить високий відсоток необлікова-
ної сезонної міграції досі залишається поза ува-
гою державних установ...
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На загальноукраїнському фоні За-
карпаття в плані міграції посідає дру-
ге місце за кількістю осіб, що мігру-
ють за межі краю. 

Так, з 2004 року з області виїхало 4309 осо-
би. Якщо прирівняти показники механічного та 
природного руху, то мінімальний, в межах 0,1 
- 0,4 відсотка, природній приріст повністю ніве-
люється постійним від’ємним міграційним саль-
до, яке щороку тримається в межах 1,5-3 тисяч 
осіб. 

Повторюємо, що кожного разу 
мовиться про дані офіційної статис-
тики, недосконалість і нереформо-

ваність якої (не кажучи про набли-
женість до європейських підходів і 
стандартів) створює проблему досто-
вірності даних. А відтак – і пробле-
му об’єктивності та обґрунтованості 
глибоких і ґрунтовних наукових до-
сліджень.

До цього додамо, що в Україні уже тривалий 
період (більше 10 років) не проводився перепис 
населення. Цей факт вкрай негативно познача-
ється на діяльності всієї системи офіційної ста-
тистики, підриваючи саму її основу. Негативи, 
відповідно, поширюються на всю суспільну й 
управлінську сфери, не кажучи вже про розви-
ток економіки і науки.

РЕДАКЦІЙНА ПІСЛЯМОВА

•	 Старіння населення уже привело немало 
сучасних розвинутих країн світу до т.зв. де-
мографічної «повторної точки», а сам про-
цес набуває глобального характеру. Очіку-
ється, що майже в усіх цих країнах період 
найшвидшого зростання кількості людей 
похилого віку (від 65 років і старших) від-
носно працездатного населення припаде на 
десятиліття між 2010 та 2020 роками, що 
збільшить податковий тягар на економіку за 
рахунок соціальних програм для пенсіоне-
рів. Що ж, саме в цьому десятилітті ми нині 
і живемо.

•	 Прогнозовані розрахунки вчених - глоба-
лістів показують, що навіть якби ще 2 роки 
тому почалось велике та стійке збільшення 
народжуваності, то воно не обернуло б тен-
денції старіння, що десятиліттями триває у 
Європі та Японії, підвищуючи рівень викли-
ків і загроз розвиненим країнам.

•	 Україна, як частина глобального світу, та-
кож перебуває серед когорти країн, насе-
лення яких стрімко старіє. Водночас, внас-
лідок недостатнього рівня економічного 
розвитку та нереформованості суспільних 
відносин, виклики і загрози для України 
можуть мати вагоміші негативні наслідки: 
більше економічне навантаження на пра-
цездатне населення; уповільнення процесу 
оновлення інтелектуальних еліт і знань та, 
відповідно, науково-технічного прогресу; 
загострення соціальних проблем; зниження 

конкурентоспроможності країни загалом та 
рівня національної безпеки зокрема.

•	 Доцільно більш глибоко і детально дослідити 
комплекс причин стійкого додатнього при-
росту населення Закарпаття, яке спостері-
гається навіть за умов інтенсивної трудової 
міграції, у т.ч. закордонної. Не виключено, 
що цей комплекс причин матиме і всеукра-
їнське значення задля хоча б часткового 
нівелювання негативних наслідків процесу 
старіння населення в Україні.

•	 Не менш цікаво провести порівняльні ана-
літичні дослідження процесів старіння насе-
лення в країнах Карпатії — сусідах України 
(Польщі, Словаччині, Угорщині і Румунії) в 
розрізі субрегіонів, котрі географічно роз-
ташовані на гірських і передгірських тери-
торіях, а також — в областях Українських 
Карпат. Принаймні, очікується, що з допо-
могою подібних досліджень можна було б 
виявити (і навіть розділити) визначальність 
впливу природно-географічних або ж соці-
альних факторів на природній додатній (чи 
від’ємний) приріст населення в субрегіонах 
Карпатії. Адже природно-географічні фак-
тори мали б діяти в усіх країнах Карпатії 
приблизно однаково, тоді як соціальні фак-
тори і чинники життя громад, на жаль, до-
волі різні для країн ЄС і України (особливо 
— для сільських гірських територій)
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РОЗДІЛИ ЩЕ НЕ ВИДАНОЇ КНИГИ

ВОДА І ЛЮДИНА В КАРПАТІЇ:
ВІЙНИ ЧИ ГАРМОНІЯ? 

РОЗДІЛ1. ВОДА – ЦЕ І Є ЖИТТЯ

Олег Лукша,  
директор Міжнародного інституту людини і глобалістики, кандидат фізико-математичних наук

Оксана Станкевич, 
президент Регіонального молодіжного екологічного об’єднання «Екосфера», 

 кандидат біологічних наук

«Вода займає особливе місце в історії на-
шої планети. Немає іншого природного тіла, 
яке могло б зрівнятись з впливом на хід ос-
новних, найбільш грандіозних геологічних 
процесів. Не лише зелена поверхня, але 
й глибокі – у масштабі біосфери - частини 
планети визначені, в найбільш суттєвих своїх 
проявах, її існуванням та її властивостями»

Академік Вернадський В.І.

«Воді дана цілюща сила бути джерелом 
життя на Землі»

Леонардо да Вінчі

ВІЧНІ ЗАХОПЛЕННЯ І ПОДИВ

Видання книг, присвячених підбіркам цитат і ви-
словлювань видатних філософів, вчених і мислителів 
та політичних діячів на різні теми суспільного життя, 
історії і цивілізаційного розвитку людства, за останні 
15-20 років стало доволі популярним. Стверджує-
мо, що якби акцент у подібних виданнях змістився 
раптом на об’єкти живої і неживої Природи, то тема 
Води була б поза всякою конкуренцією.

Справді, захоплення і подив, глибокі розду-
ми і сміливі гіпотези, аналітичні узагальнення і 
намагання осягнути найтаємничіше, порівняння 

з живим організмом та всепланетною інформа-
ційною матрицею – ось далеко неповний перелік 
тем для майбутніх любителів складати і читати 
цитатники про Воду. Втім, навіть заголовок цьо-
го підрозділу є цитатою відомого французького 
письменника і мислителя ХХ століття Антуана де 
Сент Екзюпері. Можливо, цілій кагорті діячів і 
мислителів історичного минулого людства тому і 
додають до йменне слово «великий», що їхні роз-
думи і висловлювання залишаються актуальними 
віхами цивілізаційного розвитку й донині?

МІФ ПРО ДОСТАТНІСТЬ ВОДНИХ ЗАПАСІВ НА ПЛАНЕТІ

І все ж, який зміст ми нині вкладаємо у про-
рочі слова «Вода – це і є життя?».

Наша планета загалом надзвичайно багата 
Водою – гідросфера Землі складає близько 1,5 
млрд км3. Однак, з цієї гігантської кількості Води 
більше 96% припадає на гірко-солоний водний 

розчин океанів і морів, які покривають майже 
71% від усієї поверхні планети. Відповідно, доля 
прісної Води складає всього менше 3% у водному 
балансі планети (близько 90 млн. км3). Але при 
цьому основні запаси прісної Води на Землі зо-
середжені у важкодоступних підземних «морях» 
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і водоймах та в льодовиках і льодовому покриві 
полярних територій навколо Північного і Півден-
ного полюсів планети, включаючи й Антарктиду.

В результаті, ріки і озера та доступні для 
використання підземні води складають всього 
0,3% світових запасів вільної Води. 

На водній планеті доступною для 
Людини і відносно «готовою» для 
питних цілей та споживання є всьо-

го-навсього третина відсотка планет-
ної кількості Води! 

Так потрібно, чи не потрібно оберігати від 
зникнення, забруднення чи виснаження джере-
ла чистої прісної питної Води у вигляді річок, 
озер та підземних водойм?!

Більш риторичного запитання важко й від-
найти.

МІФ ПРО ДОСТУПНІСТЬ ЧИСТОЇ ПИТНОЇ ВОДИ В ЛЮДСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ

Турбота про доступ до достатньої кількості чи-
стої питної води хвилювала людство в усі цивіліза-
ційні періоди розвитку. Так перший водогін у Римі 
довжиною 16,5 км був зведений ще у 312 році до 
н.е. Технічні та інші рішення щодо водопостачання 
поселень змінювались з прогресом техніки і при-
родничих наук та загальним підйомом культури і 
умов соціально-економічного розвитку.

Водночас, у більшості людських 
поселень (міста, містечка, поселення 
сільського типу) доступність до дже-
рел чистої питної Води в усіх історич-
них суспільно-економічних формаці-
ях вважалась чи не найголовнішою 
проблемою спільного проживання 
багатьох людей.

Звісно, ця проблема була пов’язана не 
тільки з доступністю джерел чистої питної 
води та способами її постачання (відбору), але 
й з водовідведенням та захистом цих джерел 
від забруднення в результаті людської вироб-
ничої та побутової життєдіяльності. З давніх 
часів був встановлений прямий зв’язок між 
захворюваннями населення та характером і 
якістю водопостачання та водовідведення. А 
отруєння колодязів, можливо, варто визнати 
одним з перших варіантів зброї масового зни-
щення.

Так само, ще в Давньому Світі описувалися 
деякі ознаки Води, що робили її небезпечною 
для здоров’я. І лише в середині ХІХ ст. епіде-
міологічні спостереження та бактеріологічні 
відкриття Л.Пастера і Р.Коха дозволили встано-
вити природу патогенно-мікробного зараження 
Води, як причину поширення масових захворю-
вань людей.

…На порозі вже середина другого десяти-
ліття ХХІ століття. Та чи стала більш доступною 
чиста питна Вода в людських поселеннях у світі 
загалом і в Україні зокрема? Як це не прикро – ні! 

За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), більше 1 
млрд. людей на планеті взагалі не мають 
доступу до чистої питної Води, а близь-
ко 2,4 млрд. – позбавлені нормальних 
санітарно-гігієнічних умов проживання, 
включаючи й водовідведення.

В Україні з якісною питною Во-
дою теж катастрофічно: централізо-
ваним водопостачанням та водовід-
веденням забезпечено лише 65% (!) 
населення (83% у містах і 26% – у 
селах і селищах). При цьому, у біль-
шості муніципальних технологій Вода 
є непридатною для пиття без додатко-
вих очистки та кип’ятіння. 

Водою з колодязів, як і сотні-сотні років, кори-
стується близько 11 млн. українців. Та в сучасних 
умовах тотального погіршення екологічної ситуа-
ції, що тягнеться ще з часів індустріально-аграрної 
Радянської України, лише за офіційними даними 
близько 1,8 млн. колодязів є забрудненими, а в 
більшості сільських поселень локальних чи загаль-
них водоочисних споруд взагалі немає!

Між тим, вченими давно встанов-
лено прямий зв’язок між якістю і до-
ступністю питної Води та тривалістю і 
якістю життя. 

За матеріалами ООН про стан водних ресур-
сів світу, за якістю джерел питної Води Україна 
посідає 95-е місце серед 122 країн світу. При 
цьому, 80% Води до муніципальних водогінних 
систем надходить з водозаборів річок, які відно-
сять до забруднених або дуже забруднених. 

Тож не дивно, що лише за характе-
ристикою середньої тривалості життя 
людей Україна відстає від розвинених 
країн світу, які забезпечили високі стан-
дарти чистої питної Води, на 12-17 років. 
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Коло, як кажуть, замкнулось. То ж, чи треба, 
чи ні, як зіницю ока, як найбільший та нічим не-
замінний природний скарб оберігати ще відносно 
чисті і незаймані річки Карпат? І не лише з позицій 

збереження доступу до чистої питної Води, а й бі-
осфери та гідросфери локальної гірської терито-
рії загалом. Саме тому ми й вирішили, що слово 
«Вода» писатимемо в цій книзі з великої букви.

МІФ ПРО «Т.ЗВ.ЕКОЛОГІВ», ЯКІ НЕ ДАЮТЬ РОЗВИВАТИ  
ЕНЕРГЕТИКУ Й ІНДУСТРІЮ В КАРПАТАХ

Що є головною першопричиною забруднен-
ня або ж виснаження чи зникнення взагалі при-
родних джерел чистої питної Води у світі у ХХ-
му і ХХІ-му століттях – як поверхневих водойм 
(річки й озера), так і підземних? Звісно, за рід-
кісними винятками природних геологічних про-
цесів, це людська техногенна діяльність суб’єктів 
господарювання та відходи комунальних мереж 
і систем житлових поселень. При цьому, техно-
генні природоексплуатуючі вторгнення у долин-
но-річкові коридори та русла гірських річок є 
особливо небезпечними як для водних ресурсів, 
так і екосистем вразливої гірської природи.

В жодному разі неможливо навіть порівню-
вати екологічні та водно-ресурсні ризики і загро-
зи, які виникають при будівництві та діяльності 
промислових, енергетичних, гірничих та гірни-
чо-збагачувальних, лісо- й агропереробних, хі-
мічних, металургійних, машинобудівних та інших 
підприємств, відповідно, на рівнинній та гірській 
територіях.

Підвердження наведеним тезам можемо 
віднайти в численних історіях техногенних ка-
тастроф в гірських долинах навіть найрозви-
неніших країн світу (США, Італія, Німеччина, 
Франція, Канада та ін.). Нещодавно до цього 
переліку приєднались і Росія: згадаймо останню 
катастрофу поблизу міста Сочі.

В той же час, саме в Українських 
Карпатах, як не дивно, за роки неза-
лежності відбувались і відбуваються 
та виношуються нові плани масштаб-
них техногенних вторгнень у долин-
но-річкові коридори і навіть — на гір-
ські схили. 

Масштабні плани рукотворних озер в гір-
ських долинах були зреалізовані і у період про-

радянської соціалістичної влади у Словаччині. 
Мовиться про водосховища Домаша і Земп-
лінська Шірава, які знаходяться зовсім поруч у 
Східній Словаччині. До речі, величезне штучне 
озеро Земплінська Шірава поблизу міста Міха-
ловце не полюбляють самі словаки, нарікаючи 
на забруднення водойми відходами хімічного 
підприємства у містечку Cтражське та, відповід-
но, низьку якість води для рекреаційних і питних 
цілей. Все це в сукупності цілком відповідає об-
разному уявленню про війну з гармонією Води 
в Карпатах. 

Правда в Україні є свої особливості. З одно-
го боку, для ведення цієї війни часто формується 
тандем бізнесу й регіональної та місцевої влади. 
На боці ж Води і Природи (відтак – і Людини) 
виступає покищо нечисельне й недостатньо ко-
ординоване об’єднання організацій громадян-
ського суспільства (ОГС) та науковців і експертів 
— Форум екологічного порятунку Закарпаття. 
«Стратегічним резервом» у цьому протистоянні 
виступають ще малодосвідчені й слабо органі-
зовані громади гірських сіл, селищ і навіть міст. 
Тандем бізнесу і влади найчастіше спекулятивно 
апелює до «перспектив» економічного й промис-
лового розвитку гірських районів та вирішення 
на цій платформі соціальних проблем, всіляко 
уникаючи завчасного обговорення й дискусій 
щодо виникаючих екологічних ризиків і загроз. 
Якщо ж таке обговорення є неминучим й аргу-
ментів щодо екології замало або ж зовсім немає, 
то рішення просте й інколи навіть дієве: чимдуж-
че обвинувачувати «так званих екологів» у чому 
завгодно – некомпетентності, надуманих пере-
більшеннях загроз, піарі, корисливих інтересах, 
штучному створенні бар’єрів для «розвитку» гро-
мад і та ін. В хід пішли замовні статті в газетах і 
навіть сюжети обласного телебачення.

СВІТЛІ ГОЛОВИ ЧОРНОГОЛОВИ Й БОГДАНА

Подібну стратегію «Держи злодія!» у берез-
ні-квітні 2013р. тандем «бізнес – районна влада» 
спробував застосувати за підготовки та участі у 
громадських слуханнях у селі Чорноголова на 
Великоберезнянщині з приводу проектування і 

будівництва двох міні ГЕС на річках Лютянка і 
Бистриця вище села у наймальовничішій гірській 
долині цього мікрорегіону. Забігаючи наперед, 
повідомимо читачам: громада Чорноголови 
зірвала владно-бізнесові плани локальної вій-
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ни з Водою на малих гірських річках Лютянка 
і Бистриця, одноголосно сказавши «Ні» на гро-
мадських слуханнях. Не допомогли й масово 
поширені серед селян листівки з обіцянками фі-
нансових вливань у глибоко дотаційний бюджет 
села та обвинуваченнями на адресу «так званих 
екологів». Не допоміг і відвертий адміністратив-
ний тиск на працівників школи і садочка села 
Чорноголова з боку районної влади. Лише один 
промовистий момент на слуханнях у Чорного-
лові, який засвідчує про глибинний патріотизм 
селян до своєї малої батьківщини. Коли очільник 
районної влади спересердя звернувся зі сцени 
до учасників громадських слухань із запитанням 
«Ану підніміться, хто не хоче коштів у дотацій-
ний бюджет села від забудовника ГЕС?!»— всі як 
один у залі сільського клубу підвелися й грізно 
стояли мовчки з хвилину-дві. 

Вже потім, гаряче обговорюючи 
цей нестримний вияв колективного 
спротиву, чорноголовці зауважили, 
що жителі села вперше за багато ро-
ків відчули, що таке міць і сила гро-
мади.

Ще більш драматично розвивались події у 
травні-липні 2013 року у селі Богдан Рахівсько-
го району, що розташоване в мальовничій долині 
швидкоплинної річки Біла Тиса. В тандемі «біз-
нес-районна влада» змінилась лише влада і назви 
двох малих річок — притоків Білої Тиси, які та-
кож планували «позаганяти» у багатокілометрові 
дериваційні труби: в жертву мали принести малі 
річки Богдан і Щаул. Хто коли-небуть бував у 
Богдані, прямуючи на найвищу вершину Україн-
ських Карпат гору Говерлу, той може не з розмов 
уявити, проти яких мальовничих гірських річок 
готувалась ще одна локальна війна на знищення. 
Причому — на територіях, які безпосередньо ме-
жують з найціннішими масивами Карпатського бі-
осферного заповідника поблизу г. Говерли!

При підготовці обов’язкових за чинними 
українськими законами громадських слухань 
щодо зведення двох міні ГЕС поблизу села грома-
да села Богдан також звернулась до коаліційного 
об’єднання громадських організацій – Форуму 
екологічного порятунку Закарпаття. Активісти 
Форуму чітко роз’яснили богданівцям: категорич-
но не припустимо зводити міні ГЕС у верхів’ях 
гірських річок та на їх притоках. Тим більше, 
відбирати воду у багатокілометрові дериваційні 
трубопроводи, змінюючи гідрологічний режим 
річок. Це створює серйозну загрозу як для самої 
гірської річки, так для її водної фауни та прирус-

лового біорізноманіття. Водночас і громаду бага-
тократно разів ошукують, вилучаючи найціннішу 
землю долини, спотворюючи ландшафт і знижую-
чи туристичну привабливість мікрорегіону, ство-
рюючи загрозу і для підземних вод та колодязів, 
не кажучи вже про цінні і зникаючі види риб. Так 
уже сталося з гірськими річками поблизу села 
Тур’я Поляна Перечинського району і села Білин 
на Рахівщині, де бізнесмени звели міні ГЕС. При 
цьому, забудовнику міні ГЕС з наших же, суспіль-
них бюджетних коштів виплачують за кіловат ви-
робленої електроенергії за так званим «зеленим 
тарифом» у багато разів більшу суму, ніж коштує 
цей же кіловат для простого споживача. І це при 
тому, що близько 20 відсотків виробленої елек-
троенергії Україна як лишки продає за кордон. А 
за рахунок лише заходів енергоощадності і енер-
гоефективності за типом європейських в Україні 
можна було б заощадити ще не менше 20-30 від-
сотків електроенергії!

То чи обґрунтовано знищувати за-
ради мізерної кількості електроенер-
гії, виробленої міні ГЕС, гірську річ-
ку, яка нерідко формує природу цілої 
долини і є основою її автентичного ( в 
Карпатії нерідко – природно-еталон-
ного) ландшафту? Запитання — ціл-
ком риторичне для громади. 

А для тандему «бізнес-районна влада» -- не 
що інше, як привід звинуватити «т. зв. екологів» 
в підбурюванні громади до негативного рішення.

Відчуваючи негативні настрої Богданської 
громади, тандем «бізнес-районна влада» у трав-
ні 2013 року на громадських слуханнях у при-
сутності близько 250 сільчан зробив усе, щоб 
фактично звести результат нанівець і не дати 
людям проголосувати. До тандему підступно 
приєдналось і керівництво сільської ради на чолі 
з сільським головою. Не дивлячись на протести 
богданців, громадські слухання перенесли на 
невизначений термін, а працівників бюджетної 
сфери села, лісівників, підприємців сфери по-
слуг почали посилено «обробляти», діючи різни-
ми методами адміністративного тиску і впливу.

Та громада не злякалась гонінь і загострен-
ня ситуації. А Форум екологічного порятунку 
Закарпаття на початку липня 2013 року органі-
зував виїзне засідання Національної екологічної 
ради України на Закарпаття за участю її голови 
та, водночас, голови Всеукраїнської екологічної 
ліги, відомою в Україні громадською активіст-
кою Тетяною Тимочко. І першою адресою гаря-
чих екологічних точок краю у виїзному засіданні 
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Національної екологічної ради України саме і 
стало далеке гірське село Богдан.

Справді, саме після обстеження річкових 
русел на зустрічі науковців та експертів-еколо-
гів і громадських активістів з богданівцями були 
поставлені всі крапки над «і» щодо долі малих 

річок Щаул і Богдан. Бо через півтори тижня 
уже близько 400 членів громади на скликаних 
сільських зборах одноголосно сказали «Ні!» зве-
денню на них міні ГЕС, попутно висловивши й 
недовіру сільському голові.

ВОДА І РОЗВИТОК ГІРСЬКОГО СЕЛА ВПРОДОВЖ СТОЛІТЬ

Втім, як виявилось потому, війни громад За-
карпаття за свої гірські річки ще далеко не за-
вершені. Про перебіг підготовки і проведення 
сфальшованих владою громадських слухань і 
послідуючих за ними сільських зборів у селі Бог-
дан на Рахівщині вартувало б написати окрему 
книгу. Люди вихлюпнули на цих зібраннях всю 
незадоволеність нинішнім станом рідного села, 
всю біль і відчай, пов’язані з багаторічним то-
тальним безробіттям, розбитими лісовозами сіль-
ськими дорогами, засміченістю, з інтенсивним 
вирубуванням цінних лісових масивів, з нере-
монтованістю шкіл, садочків і будинку культури. 
В пам’яті закарбувався лаконічний і схвильова-
ний виступ молодої жінки: «За Австро-Угорщини 
в село провели дорогу і побудували сільраду. За 
Чехословаччини — збудували мости, вузькоко-
лійку і школу. За радянських часів влада спромо-
глася на будинок культури, чайну і прикордонну 
заставу. А в незалежній Україні все збудоване 
раніше не доглядається, а руйнується! Мало що 
бізнесмени вирубують ліси навкруг села, а тепер 
ще й воду у нас хочуть забрати!»

Що ж, про особливості розвитку закарпат-
ського села впродовж ХХ—ХХІ століть з пози-
ції не високодипломованих кабінетних вчених, 
а нашої сучасниці-селянки більш влучно і прав-
диво важко сказати. А про багаторічний, впро-
довж останніх 15 років саботаж центральної 

української влади реформ влади місцевої — на 
принципах децентралізації, з передачею і по-
вноважень, і фінансів органам місцевого само-
врядування — прогресивна громадськість Укра-
їни говорить давно і все тривожніше. Тривога 
небезпідставна, бо ці найважливіші реформи в 
черговий раз отримують начебто гарну словес-
ну обгортку декларативних обіцянок, очевидно, 
задля імітації якогось реформного прогресу. Чи 
легше від цього українському селу чи місту?

Та повернімось до Води у будь-якому кар-
патському гірському селі. Звісно, Води у вигляді 
звичних уже сотнями і тисячами років — гірської 
річки чи потічка. 

Чи не є гори, річка і потічок, буй-
ні гірські ліси — найхарактернішими і 
невід’ємними атрибутами карпатсько-
го села впродовж усієї його історії? І 
не лише атрибутами, а й найціннішим 
природним ресурсом життя, основою 
господарювання, скарбом, даним Бо-
гом. 

До речі, назва села Богдан саме про це і 
свідчить.

То як же можна зазіхати на те, що дане лю-
дям Богом і на що жодна влада на Закарпатті 
впродовж століть ніколи так масово не зазіхала?!

(Далі буде…)
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Існує проект зведення у цьому місці поблизу 
с. Терново на р. Тересва каскаду ГЕС. Це реальна 
загроза екології та автентичності річки і природи

Так виглядає багатокілометрова дериваційна 
труба на потоці Ільмин, село Білин на Рахівщині. 
Риба тут зникла…

Громада села Богдан на Рахівщині у липні 2013 
року на зборах проголосувала проти спору-
дження міні ГЕС на річках Богдан і Щаул.

За проектом міні ГЕС річку Богдан у одноймен-
ному селі мали загнати у багатокілометрову де-
риваційну трубу

На зустрічі із громадою с. Богдан на Рахівщині 
4 липня 2013 р. під час виїзного засідання На-
ціональної екологічної ради України під керів-
ництвом голови Всеукраїнської екологічної ліги 
Тетяни Тимочко

6. За обговоренням оригінального італійського 
проекту міні ГЕС на вигині р. Ріка у с. Нижньо-
му Бистрому на Хустщині. Шкоди річці і природі 
справді не буде. Громадськість – за такі проекти.

ФОТОІЛЮСТРАЦІЇ ДО СТАТТІ «ВОДА І ЛЮДИНА В КАРПАТІЇ: ВІЙНИ ЧИ ГАРМОНІЯ
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МАЛЬОВНИЧА ПРИРОДА КАРПАТІЇ...

Фотохудожник Іван Ревтій
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ВИДАТНІ ПОСТАТІ ЗАКАРПАТТЯ

ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ  
НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА 

ДМИТРА ЧЕПУРА

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДМОВА

П е р е -
важна біль-
шість закар-
патців у по  - 

во єнній історії краю у тривожному і неоднознач-
ному періоді радянізації найсвітлішою подією 
визнали б відкриття у жовтні 1945 року Ужго-
родського державного університету. Важливою 
віхою загальнодержавного визнання вагомого 
внеску у розвиток української і світової науки та 
освіти стало присвоєння вишу у жовтні 2000 
року статусу національного, незважаючи навіть 
на певні формальні бар’єри його надто «молодо-
го» віку.

Справді, за відносно короткий період сво-
єї освітньої і наукової діяльності Ужгородський 
національний університет невпізнанно змінив і 
кількісні, і якісні характеристики людського по-
тенціалу Закарпаття, поставивши їх врівень зі сві-
товими показниками. І справа не лише в цифрах 
і фактах (понад 65 тисяч фахівців для народного 
господарства, сфер освіти і охорони здоров’я, 
владних установ області і країни; наукові школи 
з міжнародним визнанням; сотні відомих вчених, 
письменників і журналістів, освітян і лікарів, дер-
жавних і громадських діячів, промисловців і під-
приємців). Сутністю феномену Ужгородського 
національного університету стало те, що він уже 
наприкінці 70-х років минулого століття сфор-
мував потужне інтелектуальне і науково-освітнє 
осердя, яке міцнішало і розвивалось впродовж 
наступних 10-15 років, створюючи конкуренто-
спроможну наукову продукцію та «вирощуючи» 
когорти молодих вчених і фахівців для різних су-
спільних сфер та економіки краю.

Саме це потужне осердя 70-х—80-х років і 
дало можливість Ужгородському національному 

університету у певному сенсі витримати всі ті 
випробування безгрошів’ям, які випали на долю 
«периферійної» науки в Україні за останні 20 ро-
ків. Як не дивно і гірко визнавати, центральній 
владі незалежної України далекими і чужими всі 
ці роки були проблеми розвитку науки і вищої 
освіти. Нині з відстані 30-40 років стало наба-
гато видніше, що спричинило свого часу фе-
номен розвитку Ужгородського національного 
університету. Серед таких факторів і чинників 
особливо вирізняється постать багаторічного 
ректора Ужгородського державного університе-
ту у 60-х—70-х роках минулого століття — про-
фесора Чепура Дмитра Венедиктовича.

Наприкінці жовтня 2013 року колектив рід-
ної для професора Чепура Д.В. кафедри фізики 
напівпровідників, деканат фізичного факульте-
ту, представники інженерно-технічного факуль-
тету, Науково-дослідного інституту фізики і хімії 
твердого тіла,  учні і сподвижники колишнього 
ректора і завідувача кафедри та чинний рек-
тор УжНУ професор Ващук Ф.Г. зібрались у 
пам’ятній для багатьох фізиків великій фізичній 
аудиторії. Впродовж близько 2-х годин колеги 
по кафедрі і університету щиро і відверто діли-
лись спогадами про Дмитра Чепура — Людини 
і Вченого, Керівника і Педагога, Організатора 
і Будівничого. Кожен з виступаючих з тепло-
тою і вдячністю відзначав, яку особливо роль 
відіграв професор Чепур Д.В. у становленні і 
життєвій долі як окремих викладачів і науковців, 
так і цілих колективів університету. Яка титаніч-
на і далекоглядна робота була пороблена задля 
того, щоб Ужгородський національний універ-
ситет став одним із провідних науково-освітніх 
закладів України і альма-матер для переважної 
більшості представників нової інтелігенції, нової 
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науки і нової управлінської еліти Закарпаття у 
повоєнні роки його історії!

І якої висоти самим ректором Чепуром Д.В. 
була поставлена планка Моральності, Відпові-
дальності, Прозорості дій і намірів, Поваги і Лю-
дяності у відносинах з будь-яким працівником 
чи студентом університету. Саме ці якості лідера 
згуртували весь колектив УжДУ у доволі непро-
стий час засилля комуністичної ідеології і партій-
них функціонерів. Саме такі якості були прита-
манні і одному з учнів Чепура Д.В.— професору 
Сливці В.Ю., якому також довелось тривалий 
період керувати УжДУ уже в часи незалежності 
України і захистити колектив від намірів вико-
ристовувати університет у сумнівних політичних 
проектах. Більше того, в кризових умовах 90-х 
років започаткувати нові факультети і напрямки 
та спеціальності підготовки фахівців.

Нижче ми розміщуємо з незначними ско-
роченнями статтю — доповідь про професора 
Дмитра Чепура, підготовлену його колегами по 
кафедрі фізики напівпровідників до відзначен-
ня 90-річчя з дня його народження. Головному 
редактору Журналу і автору рядків передмови 

до цієї статті залишається додати, що він також 
у минулому був аспірантом і учнем професора 
Дмитра Чепура. Отже, по-особливому відчуває і 
поділяє все, про що розповідається у цій корот-
кій статті.

Поки-що в новітній післявоєнній історії За-
карпаття мало кого можна порівняти з такою 
видатною особистістю, визначним вченим і ор-
ганізатором науки, високоморальним, відпо-
відальним і талановитим керівником, яким був 
ректор Ужгородського державного університе-
ту професор Чепур Д.В. Втім нові і динамічні 
часи та глобалізаційні процеси потребують і ке-
рівників-менеджерів нового типу, спроможних 
забезпечити розвиток УжНУ в жорстких кон-
курентних умовах сучасного світу. Та людські 
управлінські якості ректора і професора Чепура 
Д.В. назавжди залишатимуться орієнтиром і до-
брим прикладом наслідування для всіх нас. На 
це зауважив у своєму виступі і нинішній ректор 
УжНУ професор Ващук Ф.Г., який розпочав 
етап стратегічної реорганізації університету у 
провідний дослідницький виш України.

ВИДАТНА ОСОБИСТІСТЬ, ВИЗНАЧНИЙ ФІЗИК 
пам’яті Дмитра Венедиктовича Чепура

Чи завжди ми даємо собі раду з тим, яку зна-
чиму та важливу роль у нашому сьогоднішньому 
житті дотепер відіграють видатні постаті з нашо-
го не такого вже  й далекого минулого? Найпер-
ше, маємо на увазі людей масштабних, сильних 
і неординарних. Бо саме такі залишають по собі 
найпомітніший слід – чи то в житті малих, або ж 
великих колективів, та, зрештою, в житті всього 
суспільства, цілого народу чи держави. Йдеться 
про тих, хто найбільш позитивом й досі впливає 
на наших з вами сучасників, оскільки у свій час 
змінив та діяльно покращив позитивною енергі-
єю своєї праці і творчості оточуючий світ. 

Незрима присутність окремих і обраних 
особистостей, схожим чином виявляється відчут-
ною для нашого Карпатського краю. І це далеко 
потому, як скінчився відмір їх земного існування. 
Саме таким є для нас Дмитро Венедиктович Че-
пур, що йому на днях могло б сповнитися дев’я-
носто літ. Професор Чепур – видатний  і заслу-
жений вчений, визначний організатор науки і 
освіти на Закарпатті. Він є також засновником 
ґрунтовної та знаної в науковому світі школи з 
фізики й технології складних напівпровіднико-
вих матеріалів. Цей новітній науковий напрям 
формувався і зріс в Ужгородському національ-

ному університеті безпосередньо під його вмі-
лим  керівництвом. Саме в період становлення 
і найбільшого зростання Ужгородського націо-
нального університету у повну силу проявилися 
видатні таланти Чепура-фізика як організатора 
наукової і педагогічної роботи. Чудово, коли в 
одній цій особі заразом поєднались всеохоплю-
ючий інтелект, висока життєва мудрість і про-
никливе розуміння світу людей. Коли керівнику 
притаманне  уміння наперед провидіти  найліп-
ші перспективи для майбутнього і тим належно 
організовувати спільну справу й разом досягати 
найкращого результату та повного успіху у всіх 
важливих починаннях. 

Усе сказане має прямий стосунок до життя і 
долі Дмитра Чепура. Кожен, хто в свій час ви-
явився або ж так чи інакше був до нього дотич-
ним, мав якісь справи з цією широко обізнаною 
і мудрою людиною, дотепер згадують цього вче-
ного як вродженого лідера, людини обов’язку і 
високої свідомості, виключно відповідального та 
мужнього у своїх вчинках, правдиво вимогливо-
го керівника – як до себе, так і до своїх підлег-
лих. А втім, також у всьому інтелігентного і так-
товного, відданого високим принципам моралі 
та справедливості. Це ж вірно було сказано в 
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книзі “Педагоги-науковці” (Ужгород, 1997 р.), 
що Д.В. Чепур таки був і залишається надалі “чи 
не найвизначнішою постаттю в Ужгородському 
національному університеті”. І оця знакова кон-
статація задалася усім його відносно недовгим, 
та все ж сповненого важливими подіями і різно-
манітними здобутками життям, всіма результата-
ми повсякчасної інтенсивної діяльності цього ви-
датного вітчизняного вченого, знаного педагога 
й організатора науки та освіти.

Дмитро Чепур народився 2 листопада 1923 
року на Полтавщині в сім’ї простих та працьови-
тих сільських мешканців. Там же вдома закінчив 
середню школу – аж тут одразу війна. На війні він 
партизанив, перебув страшні фронтові небез-
пеки, був важко поранений, тож за свої бойові 
заслуги став відзначений високими нагородами 
— орденами і медалями. Колишній фронтовик 
в настанні мирного часу успішно закінчив Київ-
ський державний університет ім. Т.Г. Шевченка і 
там же невдовзі став активно займатись  наукою 
та викладацькою діяльністю – на кафедрі експе-
риментальної фізики. Його головним науковим 
вчителем одразу став видатний український фі-
зик – професор, а згодом і академік НАН Укра-
їни В.Є. Лашкарьов. Найпершим науковим за-
цікавленням зробилася фізика твердого тіла, а 
точніше – предметом для своїх досліджень ним 
обралося вивчення електрофізичних та оптич-
них властивостей монокристалів йодистої ртуті 
та кадмію. Ці перші його роботи були піонер-
ськими і вже такими, що їх можна віднести до 
числа фундаментальних. Здобуті Д.В. Чепуром 
в КДУ цікаві наукові результати мали своїм за-
вершенням швидку появу цілої низки вагомих 
публікацій у його авторстві одразу в солідних 
наукових журналах. Їх ураз було помічено як у 
науковому товаристві тодішнього СРСР, так і у 
США.

У 1956 р. талановитого й здібного науковця 
направили працювати в Ужгородський держуні-
верситет. Так одразу та без жодного зволікання 
Д.В. Чепур розпочав вести активну і плідну на-
уково-педагогічну й адміністративну діяльність в 
цьому навчальному закладі. Він тільки рік про-
працював тут старшим викладачем і вже затим 
був призначений на посаду завідувача кафедри 
загальної фізики. Одразу помітною зробилася 
його надзвичайна працездатність і природний 
розум, проявився належно вроджений талант 
керівника й тверда розсудливість дій організа-
тора науки. Це сприяло його успішній науковій 
і педагогічній кар’єрі: спочатку на посаді дека-
на фізико-математичного факультету, обов’язки 

якого виконував з 1956 до 1958 років, потім на 
нього поклалися обов’язки першого проректора 
(1961-1962 рр.), а затим і ректора (1962 –1977 
рр.) університету. Восени 1963 року зусиллями 
Д. Чепура створена була кафедра фізики на-
півпровідників, яку він незмінно очолював аж 
до дня несподіваної його смерті, так трохи не 
доживши свого 60-річного віку. Відкриття цієї 
кафедри виявилось своєчасним і сприятливим – 
як винятково вигідна стартова позиція для роз-
витку доволі перспективного і для нашого краю 
наукового напрямку фізичної науки та підготов-
ки кваліфікованих кадрів з фізики напівпровід-
никових матеріалів. У той час ним був підібра-
ний колектив молодих дослідників-ентузіастів, в 
якому сформувалася окрема науково-дослідна 
група. За кілька літ вона перетворилася у Про-
блемну науково-дослідну лабораторію синтезу і 
комплексних досліджень нових складних напівп-
ровідників. Професор Д. Чепур забезпечив їй 
найкраще наукове керівництво, а відтак її очо-
лив талановитий його учень В.Ю. Сливка, що 
незабаром утвердився як прекрасний науковець 
і визначний організатор науки.

За час перебування Чепура на посаді ректо-
ра відбулися значні зрушення в розвитку універ-
ситету. Були відкриті нові факультети, спеціаль-
ності та кафедри, розроблено генеральний план 
розбудови університету, включаючи бібліотеку, 
розпочато й завершено перший етап будівниц-
тва головного корпусу тощо. Уже в 1965 р. за 
його сприяння відкрилася Проблемна науко-
во-дослідна лабораторія фізики електронних 
зіткнень. А в 1967 р. на кафедрі ядерної фізики 
поруч з бетатроном Б-25 запрацював мікротрон 
М-10 – перший потужний прискорювач електро-
нів такого типу в Україні.. За два роки потому на 
базі пункту спостереження за штучними супут-
никами Землі відкрилася Лабораторія космічних 
досліджень – на майбутнє  не лише найзахідніша, 
але й одна з кращих у СРСР. Швидке зростання 
матеріальної бази університету і, відповідно, роз-
ширення об’єму й тематики наукових досліджень 
і творення нових наукових напрямків дуже скоро 
дало свої вагомі результати. Так була створена і 
наукова школа Д.В. Чепура з фізики напівпро-
відників складної сполуки — напрямку, який до-
нині залишається одним із найперспективніших 
як для електроніки, так і нових суміжних галузей 
науки і техніки і зокрема оптоелектроніки, ла-
зерної та інтегральної оптики, наноелектроніки.. 
На цей же період припадають початок перших в 
університеті госпдоговірних науково-дослідних 
робіт, обсяг яких швидко зростав від року до 



70

року. Так, на фізичному факультеті уже в 1975 
р. він склав 75 % від загального обсягу подібних 
досліджень в університеті, що майже вдвічі пе-
ревершило держбюджетне фінансування. Саме 
завдяки розвитку госпдоговірних науково-при-
кладних досліджень за замовленнями союзних 
відомств та інститутів і підприємств здебільшого 
оборонного комплексу СРСР з 1980 по 1994 
рік в УжДУ був створений і виконував розроб-
ки самостійний конструкторсько-технологічний 
підрозділ — СКТБ засобів оптичної обробки ін-
формації та ІЧ-техніки «Квант», який працював 
по напрямку матеріалів і елементів для потуж-
ної лазерної техніки і оптоелектроніки. Невдовзі 
був створений на базі фізичного й хімічного фа-
культетів і Науково-дослідний інститут фізики і 
хімії твердого тіла, який донині незмінно очолює 
член-кореспондент НАН України, професор 
Ю.М. Височанський. 

Працюючи на керівних посадах, при всій 
своїй високій зайнятості Д.В. Чепур є автором 
понад 400 наукових праць, в тому числі, ряду 
підручників для студентів вузів. Він підготував 
більше 30 кандидатів наук, сприяв підготовці 
кількох десятків докторів наук, які стали відоми-
ми вченими. Поміж них є лауреати державних 

премій з науки і техніки, заслужені діячі науки 
і техніки України, члени-кореспонденти НАН 
України та академіки АН вищої школи України.

У час перебування Чепура Д. В. на посаді 
ректора почали формуватись  всесторонні зв’яз-
ки університету з вузами нашої країни та ряду 
зарубіжних держав, з установами Академії наук 
СРСР та УРСР. Саме під його керівництвом уні-
верситет зробився провідним науковим і освіт-
нім закладом України, відомим своїми досягнен-
нями в цілому світі.

Професор Д.В. Чепур зробив для Ужго-
родського університету надзвичайно багато. 
УжНУ досяг при ньому найбільших темпів і най-
вищої динаміки розвитку. Він започаткував сла-
ву УжНУ як визначного науково-педагогічного 
центру Західної України і Карпатського регіону 
Європи.

Минуло вже багато років з тієї пори, відко-
ли поруч з нами немає Дмитра Венедиктовича 
Чепура. Та все ж його ідеї живуть й успішно роз-
виваються вдячними учнями й послідовниками. 
Нехай пам’ять про цю людину й надалі залиша-
тиметься світлою і доброю. 

За матеріалами статті у газеті «Новини Закарпаття»  
від 9 листопада 2013 р., №127-128. 

Автори: Ф.Ващук, Ю.Височанський, В.Лазур, В.Різак, О.Сливка, І.Студеняк, І.Шафраньош.
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РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДМОВА

У країнах розвиненої демократії громадян-
ське суспільство як сфера самоорганізації гро-
мадян виступає в ролі партнера органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування 
у вирішенні найрізноманітніших проблем життє-
діяльності громад, соціоекономічного розвитку 
територій і поселень.

Безумовно, громадянське суспільство в 
Україні загалом, і на Закарпатті зокрема, все ще 
перебуває на стадії становлення і розвитку. Тим 
самим засвідчуючи, що за 22 роки незалежності 
ми лише наближаємось до розвиненої демократії 
європейського зразка.

Успіх демократичних перетворень не може 
бути справою виключно політичного класу (саме 
класу, бо політичної еліти в європейському сенсі 
в Україні досі немає), котрий десь нагорі домов-
ляється про суспільні «правила гри».  Без міцного 
підґрунтя у вигляді найрізноманітніших розвине-
них інститутів громадянського суспільства ми 
ризикуємо отримати тільки фасадну демократію 
або ще гірше - як у Росії - керовану демократію. 
Отже, навпаки, для успішного формування полі-
тичної і загальногромадянської нації в складній 
спільноті України життєво необхідним є досяг-
нення суспільного консенсусу чи хоча б компро-
місу в країні як щодо організації системи влади 
на всіх рівнях та її легітимності, так і щодо циві-
лізаційних суспільних цінностей. Звісно, останнє 
– набагато важливіше.

Україна нині волею історичної долі і політич-
них передумов перебуває на роздоріжжі свого 
подальшого розвитку у світовій і європейській 
спільноті країн і народів. Багато хто пов’язує 
підготовку до акту підписання на Саміті у ли-
товському місті Вільнюсі 28-29 листопада 2013 
року Угоди про асоціацію України з Європей-
ським Союзом -  з начебто «цивілізаційним вибо-
ром» українського народу на користь цінностей 
західноєвропейської цивілізації. Щодо європей-

ської держави України та європейської україн-
ської нації, мова йде всього лише про письмове 
засвідчення повного і незворотнього повернен-
ня до європейських цивілізаційних цінностей 
після кількасотрічних державно-політичних і 
етнонаціональних деформацій не на користь 
українського народу. Водночас, і це повернен-
ня може виявитись непростим, тривалим і боліс-
ним суспільним процесом, який найбільш щиро, 
адекватно і ефективно в Україні спроможне під-
тримати нині саме громадянське суспільство.

Організації громадянського суспільства 
Закарпаття мало чим відрізняються від своїх 
партнерів в інших регіонах України. Але геопо-
літичне розташування Закарпаття, де держава 
Україна межує з 4-ма країнами Європейського 
Союзу, багаторічне і активне транскордонне 
співробітництво все ж надає закарпатцям дещо 
більше аргументів і переваг в нинішніх дискусіях 
на теренах всієї України щодо «плюсів» чи «мі-
нусів» євроінтеграції. Правда, предмету дискусії 
насправді не існує. Про це – і не тільки – йдеться 
у зверненні громадськості Закарпаття до орга-
нізацій громадянського суспільства України, яке 
було прийняте у вересні 2013 року.

Впродовж жовтня – початку листопада 2013 
року в Україні продовжувало наростати суспіль-
не напруження, пов’язане з ознаками певного 
хитання владного політичного класу щодо оста-
точності рішення про підписання Угоди про асо-
ціацію України з ЄС. Кульмінаційним моментом 
стали тривалі і непродуктивні та неконструктив-
ні суперечки в парламенті між владною більші-
стю та опозицією з приводу виконання всього 
пакету передумов щодо підписання Угоди про 
асоціацію, які ще раніше були погоджені між ЄС 
та Україною й відносно яких мали бути прийня-
ті відповідні закони. На час підготовки журналу 
ситуація в парламенті ще більше загострилась...

ГРОМАДСЬКІ   
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКАРПАТТЯ 

І ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО КРАЇН КАРПАТІЇ
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ЗВЕРНЕННЯ КОАЛІЦІЇ 
ТА МЕРЕЖ ГРОМАДСЬКИХ 
ОБ′ЄДНАНЬ ЗАКАРПАТТЯ 

ДО ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА І МАС-МЕДІА УКРАЇНИ

Шановні представники громадських об’єд-
нань України, дорогі співвітчизники!

Залишається близько двох місяців до терміну 
підписання Україною у литовському місті Віль-
нюсі документу історичного значення — Угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом. Напе-
редодні цієї віхової для народу незалежної Укра-
їни події ми  є свідками шаленої активізації всіх 
антиукраїнських сил як всередині країни, так і 
у вищих владних колах Російської Федерації 
(малоймовірно, що подібні настрої панують в 
народних масах багатонаціональної Росії, отже 
марними є спроби вбити клин між українським 
та російським народами).

Закарпаття, котре лише у 1945 році стало 
останнім територіальним надбанням тоталітарно-
го СРСР, як жоден інший регіон в Україні, в гущі 
громад різних етносів і субетносів, що споконвіку 
проживали на землях Карпатії у центрі Європей-
ського континенту, навіть, на ментальному рівні 
ніколи не відділяло себе від європейського ци-
вілізаційного шляху розвитку. Ми впевнені, що 
остаточного повернення на цей шлях після  бага-
товікового національного поневолення, прагнуть 
і широкі народні маси Центральної та Півден-
но-Східної України.

Ми, об’єднані у регіональні мережі організа-
ції громадянського суспільства (ОГС) Закарпат-
тя, в цей надзвичайно важливий і критичний для 
нашої країни і народу час звертаємось до гро-
мадських об’єднань всієї України і пропонуємо:
•	 Давайте разом, об’єднуючи і координуючи 

свої зусилля, в кожному регіоні, місті, селищі 
і селі, багатократно активізуймо свою гро-
мадську активність і діяльність, спрямовуючи 
її на роз’яснювальну та практичну роботу  в 
громадах щодо історичної важливості оста-
точного повернення України в лоно євро-
пейського цивілізаційного процесу.

•	 Сміливо надаваймо рішучу відсіч антиукра-

їнським силам у їх активних діях та спробах 
сформувати надуману проблему т. зв. «укра-
їнського вибору», розколювати суспільство і 
державу, звужувати доленосне для народу 
питання до переваг чи недоліків нинішньо-
го стану  міжнародної торгівлі, облудно і 
підступно формувати з Європейського Со-
юзу образ «колонізатора» і ворога України, 
намірено уникаючи навіть згадувань про 
найвищі світові досягнення і цінності євро-
пейської цивілізації — демократію, свободи 
і права людини, верховенство права, підпо-
рядкування держави інтересам людей, еко-
номіку рівних можливостей і конкуренції.

•	 Створюючи атмосферу громадської під-
тримки багаторічного незмінного курсу цен-
тральної влади на європейську інтеграцію 
та підписання Угоди про асоціацію з ЄС, не 
забуваймо, що українській владі ще належить 
у ці короткі два місяці проявити політичну 
волю та здійснити важливі практичні кроки 
з тим, щоб у повному обсязі виконати усі ра-
ніш погоджені  умови ЄС, необхідні для під-
писання Угоди.
Тому пропонуємо також, щоб одним із на-

ших головних завдань у вересні-листопаді 2013 
року  стало ще й  активне та постійне нагаду-
вання центральній владі про те, що попри весь 
галас антиукраїнства, ключ до підписання істо-
ричної Угоди про асоціацію з ЄС все ж  знахо-
диться нині в руках української влади. І згубити 
цей шанс — неприпустимо ні за яких обставин.

Звертаємось також до відомих та активних 
всеукраїнських, транскордонних і регіональних 
мереж ОГС: Форуму громадянського суспіль-
ства країн Східного Партнерства та Дунайського 
форуму громадянського суспільства, Національ-
ного Конвенту України щодо ЄС, Громадської 
мережі реформ в Україні, Мережі місцевого 
розвитку Карпатського Єврорегіону, Асоціації 
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Агенцій регіонального розвитку України та ін. 
і закликаємо: використати свій потужний інте-
лектуальний потенціал та вплив задля підтримки 
підписання Угоди про асоціацію з ЄС як на все-
українському, так і на міжнародному рівнях.

У свою чергу, регіональні мережі ОГС За-
карпаття віднині об’єднуються у коаліцію «За 
європейську інтеграцію України» та активізують 
свою діяльність у цьому напрямку.

Закликаємо журналістів і ЗМІ в Украї-
ні — незалежно  від форм власності видань та 
політичних впливів — забезпечити упродовж 
вересня-листопада 2013 року пріоритетність ба-
гатогранного і об’єктивного висвітлення суспіль-
ного прагнення українців незворотньо повер-
нутись у Європу. А також — давати правдивий 
аналіз того, чому нас настирливо — то  улесли-
во, то з погрозами - підступно кличуть поверну-

тись до Євразії, коли наш український дім завж-
ди був, є і буде у Європі.

Починаючи з VIII—IХ століть, в усі історичні 
періоди прагнення народів Русі-України розви-
вати власне державо - і націєтворення влива-
лись виключно в русло європейського цивіліза-
ційного процесу. Та нерідко — ослаблювались  
внутрішніми владними чварами і, як результат, 
зводились на ніщо чужоземними впливами та ім-
періями.

 Нині ж,  як ніколи раніше, ми за півкроку 
до відродження справді незалежної і потужної 
європейської Русі-України ХХІ століття на її спо-
конвічних землях. Тож будьмо гідні тієї великої 
місії, що випала на нашу долю, й поєднаймо свої 
зусилля заради нинішньої і майбутньої України!

Учасники коаліції «За європейську інтеграцію України»:
координаційні  ради керівників громадських об’єднань регіональних мереж:

 «Закарпаття — третє тисячоліття» (37 організацій);
 «Коло Карпатських громад»(19 організацій);

«Форум екологічного порятунку Закарпаття»(23 організації).
вересень 2013 року
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З першого випуску Журналу його Редакцій-
на рада і Редколегія засновують в ньому постійну 
сторінку «Книжкова полиця» про унікальні книги, 
які стали узагальненням результатів багаторічних 
досліджень Карпатії в розрізі цивілізаційних про-
цесів у цьому мегарегіоні Центральної і Східної 
Європи. Нам ще належить разом – авторам і чи-
тачам – розгорнути на сторінках Журналу дис-
кусію про цивілізаційні феномени Карпатії. Саме 
вони, цивілізаційні феномени, і є предметом до-

сліджень в тих наукових монографіях і книгах, 
які вже стали надбанням про Карпатію.

На жаль, мова йде про книги, які з різних 
причин (і не в останню чергу – через мізерні на-
клади видань) не доходять до масової читацької 
аудиторії. Тому журнал і популяризуватиме такі 
книги, спрямовуючи читачів до напрочуд ціка-
вих наукових джерел інформації, а не до псев-
донаукових видань, якими нині так повняться 
книжкові магазини й Інтернет.

КОТИГОРОШКО В.Г.  
Верхнє Потисся в давнину. 1000000 років тому – Х сторіччя н.е.  

– Ужгород: Карпати, 2008.-432 с.

Наукова мо-
нографія доктора 
історичних наук, 
професора Ужгород-
ського національного 
університету Вячес-
лава Котигорошка 
присвячена прадав-
ній історії населення 
регіону Верхнього 
Потисся в неймовір-
но широкому відрізку 
часу: від кам’яного 

віку (близько 1 млн. років тому) -  до середньовіч-
чя (Х ст. н.е.). У вступі автор монографії зауважує: 
«Підбиваючи підсумки історії вивчення старожит-
ностей Верхнього Потисся, варто відзначити, що 
завдяки дослідженням археологів України, Росії, 
Словаччини, Угорщини й Румунії, а в окремих ас-
пектах – провідних учених країн Центральної та 
Північної Європи, створено праці, які дозволяють 
простежити основну канву історичного розвит-
ку регіону протягом 1 млн. років. Незважаючи на 
очевидні досягнення, багато питань залишаються 
дискусійними. Це і процес формування культур, і 
взаємозв’язки субстрату з прибулими племенами, і 
питання періодизації, і хронології старожитностей». 

У книзі розглядаються питання розвитку 
давнього господарства, культур та соціального 
устрою племен регіону Верхнього Потисся. Ана-

лізуються проблеми походження, взаємозв’язків 
та історичних доль носіїв археологічних культур 
та етносів, які в довші чи коротші історичні від-
різки часу були пов’язані з територією Верхньо-
го Потисся (фракійці, кельти германці, сармати, 
гуни, дакійці, костобоки, слов’яни, авари, угорці 
та ін.), про що переконливо засвідчують численні 
археологічні знахідки.

У висновках монографії професор В. Котиго-
рошко підбиває і підсумки аналізу історичного періо-
ду VI-Х століття н.е., в якому на території Верхньо-
го Потисся з’являються і укріплюються слов’янські 
племена. Наприкінці ІХ ст. у Верхнє Потисся та на 
територію мегарегіону Карпатія вриваються племе-
на угрів. І вся подальша історія Верхнього Потисся, 
як зауважує автор монографії, так чи інакше була 
пов’язана з формуванням та розвитком ранньофе-
одальної Угорської держави.

Отже, фундаментальну монографію В. Коти-
горошка цілком можна вважати в якості найбільш 
ґрунтовного і фахового наукового узагальнення 
«доугорського» періоду історії нашого краю. При-
наймні, території нинішнього Закарпаття та при-
кордонних районів сусідніх Румунії, Угорщини та 
Словаччини у басейні річки Тиси. 

Рекомендуємо читачам на доповнення до 
книги ознайомитись із знахідками старожитно-
стей Карпатії, які зібрані у нещодавно рекон-
струйованому Археологічному музеї Ужгород-
ського національного університету.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

КНИГИ,
ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ ГРАНІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО  

РОЗВИТКУ КАРПАТІЇ
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ЛАРІ ВУЛФ.  
Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва  

(переклад з англ.) – К.: Часопис «Критика», 2009. – 592с.

Це наукове ви-
дання американ-
ського історика 
вперше побачило 
світ у 1944 році в 
англомовному ви-
даннні зусиллями 
«Stanford University 
Press». Відомий вче-
ний зі світовим ім’ям 
Ярослав Грицак у 
своєму есеї «Регіон 
уявний і наявний: 
Східна Європа на 
мапі цивілізації», ви-

друкованому у його знаменитій книзі (Ярослав 
Грицак. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. 
– Київ: Критика,2004, с. 298-308), так охарак-
теризував значення дослідження Ларі Вулфа: 
«Можна заризикувати тезою, що від часу появи 
перекладів російської класики жоден інший твір 
про Східну Європу не досяг на Заході такого 
успіху, як книжка американського історика…».

Ларі Вулф досліджує витоки концептуально-
го поділу Європи на Східну та Західну, що його 
спершу винайшли мандрівники та мислителі доби 
Просвітництва, а відтак – почали використову-
вати картографи та політики. Отже, перш ніж 
з’явитись на мапах, Східна Європа постала у 
свідомості людини епохи Просвітництва як ре-
зультат химерних і міфічних поєднань уяви, заці-
кавленості та об’єктивних фактів і перекручень в 
їх інтерпретації. І цей «інтелектуальний продукт», 
сформований ще у ХVIII столітті, доволі стій-
ко пережив епоху свого народження і, збігшись 
з реаліями ХХ сторіччя, породив ще й нинішні 
культурно-філософські аномалії в уявленнях світу 
(передусім - Заходу) про Східну Європу. На жаль, 
наслідки цих аномалій не подолано і досі.

Аналізуючи значення книги для формування 
цивілізаційних процесів сучасності Ярослав Гри-
цак у згадуваному есеї пише: 

«Ларі Вулф переконливо доводить, що сучас-
на Східна Європа є західноєвропейським інте-
лектуальним винаходом. Авторське право на цей 
винахід належить великим просвітникам ХVIII сто-
ліття. Більшість із них ніколи не мандрували на схід 
від Ельби, а тому писали про речі, яких насправді 
ніколи не бачили і мало знали. Просвітницька кам-
панія «Східної Європи» присмачена всякими фан-

тастичними деталями, смішними перекрученнями, 
а той просто помилками… Українці, як і інші наро-
ди тієї частини світу, дуже постраждали від того, 
що Захід – в образі чи то Антанти, чи то союзників 
СРСР із часів Другої світової війни, чи повоєнного 
Вашингтона, а чи навіть теперішнього Брюсселю 
– поміщав Україну в таке собі східноєвропейське 
чистилище, куди західній ліберальній демократії 
краще не пхатися, з огляду на нібито природну 
схильність місцевих народів до авторитаризму, 
анархії, насильства та ксенофобії».

Водночас, як зауважує Ярослав Грицак 
щодо значення книги Ларі Вулфа, відмінності 
між Західною і Східною Європою й справді іс-
нують і головна проблема в тому, щоб позбути-
сь нарешті наслідків їх перекручень та уяви про 
«Недоєвропу» на сході континенту: «Насправді 
поділ між Сходом і Заходом існував віддавна, і 
він є найстарішим культурним поділом в Європі.

… А від початку другого тисячоліття поділ 
на християнський Захід і християнський Схід 
був одним із найголовніших і найтривкіших поді-
лів на європейському континенті.

… Книжка Ларі Вулфа стала важливим ін-
телектуальним внеском і в переборення стере-
отипів щодо Східної Європи у західному світі. 
Тепер черга за східноєвропейськими інтелек-
туалами. Залишається тільки сподіватися, що 
українські голоси теж буде почуто у цій дискусії. 
Адже образ України й українця як недоцивілізо-
ваної країни посідав одне з центральних місць у 
творенні західноєвропейського міфу про Східну 
Європу, тому творення альтернативного україн-
ського образу словом і ділом стає важливим мо-
ментом подолання біполярної моделі світу».

Нам залишається додати, що Концепція і цілі 
нашого Журналу збігаються з тими очікуваними 
змінами у суспільній свідомості європейців і світу 
щодо Східної Європи, до ініціювання яких Ярос-
лав Грицак закликає самих східноєвропейців. 
Адже мегарегіон Карпатія лише в географічно-
му плані пов’язаний з протяжним гірським маси-
вом Карпат. Щодо цивілізаційного розвитку, то 
Карпатія здавна асоціюється саме зі Східною і, 
частково, навіть з Центральною Європою



76

ЯКІ ПОДІЇ І ВЛАДНІ АКТИ 
З 1991 РОКУ Й ДО СЬОГОДНІ  

НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИНУЛИ НА РОЗВИТОК ЗАКАРПАТТЯ  
У ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ВИМІРІ?

Ці запитання Редакція ставить до читачів Журналу у вигляді рейтингової ан-
кети. Перелік основних подій та владно-законодавчих актів подано у хроноло-
гічному порядку рейтингової важливості: звісно, на перших позиціях — більш 
важливі, на думку читача, події і акти, на останніх позиціях — менш важливі.

 � Всесоюзний референдум з питання збереження СРСР 17 березня 1991 р.

 � Події серпневого путчу у 1991 році в СРСР, пов’язані з утворенням т.зв. «ГКЧП».

 � Всеукраїнський референдум про проголошення незалежності України  
1 грудня 1991 року.

 � Одночасно — обласний референдум в Закарпатській області про визнання  
Закарпаття «спеціальною самоврядною територією» в складі України (1 грудня 1991 р.)

 � Постанова Уряду України про введення з 10 січня 1992 року на території України  
в обіг купонів багаторазового використання.

 � Обрання Президентом України Л. Кучми у 10 липня 1994 року.

 � Україна стала де-факто без’ядерною державою з 1 червня 1996 року.

 � Прийняття Верховною Радою України Конституції (28 червня 1996 р.).

 � Запровадження в Україні нової грошової одиниці гривні (1 вересня 1996 р.).

 � Прийняття ВР України Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»  
(21 квітня 1997 р.).

 � Ратифікація ВР України Європейської Хартії місцевого самоврядування.

 � Перший всеукраїнський референдум за народною ініціативою (розширення повнова-
жень Президента України, формування двопалатного парламенту та ін.) –  
16 квітня 2000 р. Результати не були імплементовані.

 � Вступ сусідів України (Польща, Словаччина, Угорщина) до Європейського Союзу  
з 1 січня 2004 року.

 � «Помаранчева революція» в Україні (22 листопада—8 грудня 2004 р.).

 � Обрання Президентом України В.Ющенка 26 грудня 2004 р.  
(в результаті переголосування результатів другого туру виборів).

 � Підписання Україною вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) 5 лютого 2008 р.

 � Обрання Президентом України В. Януковича 7 лютого 2010 року.

 � Підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом  
28-29 листопада 2013 р. на Саміті у м. Вільнюсі (якщо відбудеться).

СУЧАСНА ХРОНІКА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ КАРПАТІЇ
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КОНКУРС №1 ДЛЯ КРАЄЗНАВЦІВ КАРПАТІЇ

ВІДОМІ ДІЯЧІ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО, 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ТА РЕЛІГІЙНОГО  
ЖИТТЯ В ІСТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ (ХVІІІ—ІХ СТОЛІТТЯ)

Відповіді із зазначенням номера світлини  та коротким описом вкладу відомої особистості  
у розвиток Закарпаття (не більше 10 речень) надсилайте на E-mail: zakarpatya@ukr.net. 

На трьох переможців очікують дипломи та цінні призи від Журналу.
(фото з видання В. Падяка)
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МІСТА РІЗНИХ КРАЇН КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

1. Високогірне місто (?) — центр субетнічної 
культури і традицій гірського регіону Україн-
ських Карпат

2. Прикордонне гірське містечко (?) у Польщі — 
центр туризму і сплаву на плотах

3. Селище (?) в Українських Карпатах, розташова-
не попід водороздільним гірським хребтом

4. Прикордонне передгірне місто (?) в Україн-
ських Карпатах з висоти пташиного польоту

5. Історичне передгірне місто (?) в Угорщині, що 
здобуло славу в період турецької навали

6. Місто (?) у Словаччині, розташоване в пе-
редгірній котловині, – європейське місто культу-
ри 2013 року

КОНКУРС №2 ДЛЯ КРАЄЗНАВЦІВ КАРПАТІЇ

Відповіді із зазначенням номера світлини та коротким описом історії і сьогодення міста  
(не більше 12 речень) надсилайте на E-mail: zakarpatya@ukr.net. 

На трьох переможців очікують дипломи та цінні призи від Журналу.
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ПРИРОДА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

1. Вигляд з популярного туристичного маршруту 
гори (?) в Українських Карпатах

2. Високогірне озеро (?) в Українських Карпа-
тах, що утворилось в результаті гірського обвалу 
тисячі років тому

3. Мальовничий гірський регіон (?) у Словаччині 
з глибокими лісистими долинами - каньонами

4. Скелястий регіон (?) у словацько-польському 
прикордонні — популярне місце сплаву на пло-
тах по річці (?)

5. Гірська річка (?) в українсько-румунському 
прикордонні — найбільша притока Дунаю

6. Одна з унікальних полян дикоростучого нар-
циса вузьколистого на Закарпатті поблизу (?)

КОНКУРС №3 ДЛЯ КРАЄЗНАВЦІВ КАРПАТІЇ

Відповіді із зазначенням номера світлини та коротким описом природного об’єкта його місцезнаходження 
(країна, регіон, географічна назва, стисла характеристика – не більше 15 речень)  

надсилайте на E-mail: zakarpatya@ukr.net. 
На трьох переможців очікують дипломи та цінні призи від Журналу.
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ЗАМКИ  КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

1. Замок (?) у Словаччині у пердгір’ї відрогів За-
хідних Карпат над річкою Ваг

2. Замок (?) на півночі Угорщини у місті (?), жи-
телі якого тривалий час тримали облогу турець-
кого війська

3. Замок-фортеця (?) в Україні на найбільш зруч-
ному й історичному шляху з Прикарпаття у Ду-
найському низовину

4. Замок (?) у Словаччині неподалік польського 
кордону над річкою Попрад

5. Замок-палац (?) у містечку Угорщини на кор-
доні зі Словаччиною та поблизу відомого вино-
робного регіону

6. Руїни замку (?) в Україні, що в давні часи 
контролював долину річки Уж на шляху через 
Ужоцький перевал Карпат

КОНКУРС №4 ДЛЯ КРАЄЗНАВЦІВ КАРПАТІЇ

Відповіді із зазначенням номера світлини та коротким описом природного об’єкта та 
його місцезнаходження (країна, регіон, географічна назва, стисла характеристика – не більше 15 речень) 

надсилайте на E-mail: zakarpatya@ukr.net. 
На трьох переможців очікують дипломи та цінні призи від Журналу.
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По горизонталі:
1. Місто – центр району (окресу) у Східній Словаччині 
неподалік від кордону з Україною
2. Озеро – водосховище в гірській долині Східної Словач-
чини
3. Місто – центр району (окресу) у північно-західній части-
ні Словаччині
4. Місто – центр регіону (краю) у північно-західній частині  
Словаччині
5. Річка у Східній Словаччині, назва якої є у назві міста – 
центру району (окресу)
6. Село у передгір’ї масиву Вісоке Татри, що дало ім’я 
відомому озеру
7. Місто – центр регіону (краю) у Східній Словаччині – по-
братим м. Ужгорода
8. Гострий гірський пік
9. Найвищий гірський масив країни
10.  Місто – центр району (окресу) у Східній Словаччині 
поблизу кордону з Угорщиною
11. Історичне містечко у північній частині Східної Словаччини.
12. Прикордонне містечко на березі р. Дунай
13. Місто – центр регіону (краю) у Східній Словаччині – по-
братим м. Мукачева
14. Містечко на північному заході Словаччини поблизу кор-
донів з Чехією і Польщею
15. Місто – центр регіону (краю) у Західній Словаччині.
16. Місто – центр району (окресу) у північній частині Схід-
ної Словаччини – побратим м. Рахова.
17. Місто – центр регіону (краю) у Середній Словаччині.

18. Річка у Східній Словаччині.
19. Річка – друга за довжиною у 
Словаччині,  ліва притока Дунаю
20. Старовинне міське укріплення – 
замок.
21. Місто – центр району (окресу) у 
Середній Словаччині.
22. Гірські альпійські луки
23. Містечко у Східній Словаччині
24. Найвища вершина Словаччини
25. Село на словацько-українсько-
му митному переході
26. Виноградна плантація
27. Місто поблизу древньої столиці 
Словаччини
28. Місто – центр району (окресу)
29. Містечко у Східній Словаччині – 
побратим закарпатського селища  
Великий Березний

По вертикалі:
1. Історична назва регіону на півдні 
Словаччини
2. Найбільша річка, що протікає 
територією Словаччини
3. Містечко неподалік столиці Бра-
тіслави в напрямку водосховища на 
р. Дунай
4. Місто – центр регіону (краю) – 
історична столиця Словаччини
5*. Річка у Східній Словаччині, назва-
на на честь древнього слов’янського 
князя
5**. Курортне місто у Західній Сло-
ваччині на р. Ваг
6*. Столиця Словаччини
7*. Відносно пологий гірський масив 
неподалік гір Вісоке Татри

8*. Місто – центр району (окресу) неподалік кордону з Україною
9*. Місто – центр району (окресу) у Східній Словаччині – 
побратим м. Ужгорода
10*. Село у Східній Словаччині, однойменне по назві селу 
на Свалявщині Закарпатської області, Україна
11*. Місто – центр району (окресу) у Східній Словаччині у 
перед гір’ї  масиву Вісоке Татри
12*. Історична назва регіону у Східній Словаччині
13*. Місто – центр району (окресу) у Середній Словаччині
14*. Містечко у північно-східному перед гір’ї  масиву Вісоке 
Татри
15*. Село у центральній частині Словаччини, в якому є 
палац – літня резиденція президентів Чехословаччини у 
1919-1939 р.р.
16*. Річка у Східній Словаччині, що утворена злиттям інших 
річок, дві з яких течуть з території Закарпаття 
17*. Містечко поблизу кордону з Україною та українського 
міста Ужгорода
17**. Місто – центр регіону (краю) у північно-західній частині 
країни
18*. Курортне та історичне місто у північній частині Східної 
Словаччини
19*. Виноробський мікрорегіон поблизу аналогічного за 
назвою угорського регіону 
20. Самоназва субетнічної групи в гірському словацько-у-
країнському прикордонні
21*. Історичне королівське місто у Північно-Східній Словаччині

ЧИ ЗНАЄМО МИ КАРПАТІЮ?
Краєзнавство Словаччини 
(іменні назви – у словацькому звучанні)

Автор кросворду – Олег Лукша
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АНОНС СТАТЕЙ НАСТУПНИХ ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ 
(НАЗВИ СТАТЕЙ ОРІЄНТОВНІ)

Федір Ващук. 
Стратегічне бачення розвитку Ужгородського 
національного університету у ХХІ столітті.

Юліан Височанський. 
Закарпатські школи фундаментальної науки.

Василь Химинець. 
Розвиток освіти на Закарпатті.

Василь Ільницький. 
Витоки формування сучасної еліти Карпатії.

Тетяна Грицищук. 
Уроки інтерв’ю з нашими сучасниками.

Отто Шпеник. 
Розвиток фізичної академічної науки на Закар-
патті: вимір співпраці з вченими Карпатського 
регіону.

Валентин Іваницький. 
Аморфні речовини і матеріали: наукові основи 
застосувань в електроніці і оптиці.

Іван Опачко. 
Закарпаття в українських космічних дослідженнях.

Володимир Власов.  
Голографія в науці і житті.

Володимир Кришеник. 
Перспективи розвитку інтегральної оптики.

Сергій Устич. 
Шляхи відродження ідеї Карпатського Євролрегі-
ону в реаліях ХХІ  століття.

Світлана Мітряєва. 
Перспективи зниження бар’єрів на кордонах в 
Карпатському регіоні.

Юрій Переста. 
Формування інноваційної науково-технічної плат-
форми медицини на Закарпатті.

Степан Віднянський.  
Переломний і деформаційний період у суспіль-
но-політичному та цивілізаційному розвитку За-
карпаття у буремні 1944-1946рр: погляд історика 
(частина 2).

Сергій Федака. 
Історичні і цивілізаційні феномени Карпатії.

Олексій Корсун. 
Правда про закарпатських «втікачів» до СРСР 
напередодні Другої світової війни.

Мирослава Лендьел. 
Центральна Європа і Карпатія: лінії перетини сус-
пільного розвитку.

Микола Палінчак. 
Релігія і цивілізаційні виміри Карпатії.

Іван Черленяк. 
Оптимізація регіонального державного управління: 
чи реалістичними є моделі?

Олександр Солонтай. 
Викривлення сучасного місцевого самоврядуван-
ня України: порівняння з країнами Карпатії.

Роман Офіцинський. 
Політичний розвиток Закарпаття у цивілізаційно-
му вимірі.

Йосип Головач. 
Шляхи і манівці інноваційного розвитку Закарпаття.

Володимир Химинець. 
Перспективи розвитку «синьої» і «зеленої» економі-
ки в Карпатах.

Володимир Приходько. 
На перехресті міжнародних економічних зв’язків.

Євген Лукша. 
Маркетингові дослідження формують підприєм-
ницьке обличчя регіону.

Юрій Кушнір. 
Чи потребують управління наші власні фінанси?

Василь Матій. 
Передумови і перспективи інноваційного розвит-
ку регіону.

Олег Лукша. 
Стратегічні підходи  планування інтегрованого 
розвитку прикордоння в Карпатському регіоні.

Василь Мікловда. 
Євроінтеграційні виміри економіки Закарпаття.

Федір Харута. 
Транспортно-логістична інфраструктура регіону 
потребує якісно нових рішень.

Георгій Динис. 
Міжнародне право забезпечує стійкість нинішньої 
економіки Карпатії.

Станіслав Аржевітін. 
Тріада «краєзнавство — музейна справа — туризм»  
у розвитку гірського Закарпаття.
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Федір Шандор. Олександр Коваль. 
Соціологія і економіка туризму в Карпатії.

Іван Лемко. 
Мінеральна вода у вимірі розвитку Карпатії.

Михайло Сирохман. 
Дерев’яна архітектурна спадщина Карпатії: світо-
ве визнання.

Віктор Браславець. 
Книги про цивілізаційні виміри розвитку Закар-
паття.

Іван Небесник. 
Закарпатська художня школа і сучасність.

Петро Гаврилко. 
Невикористана спадщина закарпатської кухні.

Борис Гвардіонов. 
Гармонія Всесвіту – і* (продовження, частина 2).

Світлана Пахомова. 
Що спільного у мовах слов’ян Карпатії?

Олександр Герешко. 
Перспективи закарпатського Інтернет-кіномисте-
цтва.

Михайло Делеган. 
Краєзнавча платформа об’єднує громадськість За-
карпаття.

Наталія Петій-Патапчук. 
Народні витоки пісенно-танцювального мистецтва 
Закарпаття.

Віктор Теличко. 
Глибинні джерела сучасного музичного мистецтва 
Карпатії.

Василь Густі. 
Літературний процес на Закарпатті у ХХІ сто-
літті.

Борис Кузьма. 
Майстерні художників сучасного Закарпаття.

Володимир Ньорба. 
Фотохудожники Карпатського регіону об’єднують 
зусилля.

Михайло Тиводар. 
Чим багата етнокультурна спадщина Закарпаття?

Олег Супруненко. 
Громадськість і екологічні проблеми прикордон-
них регіонів Карпатії.

Олександр Бокотей. 
Збереження довкілля об’єднує релігійні конфесії 
Карпатії.

Надія Бойко. 
Секрети здорової їжі для життя.

Олександр Ковач, Віктор Феєр. 
Відродити виноробство на Закарпатті.

Оксана Станкевич.
Практика адвокаційних кампаній екологічних про-
блем Закарпаття.

Любов Фельбаба-Клушина. 
Гірські річки Карпатії і біорізноманіття.

Федір Гамор. 
Букові праліси Карпат: спадщина світового зна-
чення.

Олег Лукша, Оксана Станкевич. 
Вода і Людина в Карпатії: війни чи гармонія? 
(продовження, частина 2).

Василь Лобко.
Наскільки забруднене повітря в містах Карпат?

Дмитро Кешеля. 
Як створити справжні телефільми про Закарпат-
тя?

Еміл Сокач. 
Духовна основа вокального мистецтва Закарпат-
тя.

Андрій Баганич. 
Розвиток ротарійського руху в Карпатії.

Мирослав Ціпле.
Соціопсихологічні підходи в аналізі суспільних 
процесів на Закарпатті впродовж віків.

Олександр Геревич
Як ми виховуємо і вчимо майбутнє покоління Кар-
патії?

Перелік статей також орієнтовний,
він буде змінюватись і доповнюватись..
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•	 Дрогобецький І.І., голова Свалявської РДА
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