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Економічні аспекти 
збереження 
ландшафтного парку 
"Кінбурнська коса" 
 
Влітку члени Економічного 

клубу МФ НаУКМА провели 
виїзний семінар у заповіднику 
Кінбурнська коса. Однією з цілей поїздки було ознайомлення з економічними 
аспектами функціонування заповідника. Увагу привернули деякі проблеми, 
внаслідок яких природний стан рекреаційної зони Кінбурнської коси може 
відчутно погіршитися. Головним чином вони пов’язані з масштабами "дикої" 
інфраструктури відпочинку. Так, доказом масштабності є майже завжди 
повні катера, які здійснюють перевезення людей через лиман з м.Очаків на 
Кінбурнську косу і навпаки. Причому слід зазначити, що приблизно кожен 
другий повертається знову на попереднє місце відпочинку. Крім того, 
спостерігається значний наплив сучасної інфраструктури з материкової зони. 
Справа в тому, що на території заповідника у значній кількості будуються 
будинки і в основному для так званих "зелених туристів". Будматеріали, 
звісна річ, привізні, які потрібно якимось чином завозити. Саме з цією метою 
започатковано будування дороги, яка дасть змогу без зайвих труднощів 
потрапити у заповідник кожному автомобілісту. Тим більше, що 
принципових перешкод для цього нема. Більш того, як відпочиваючі, так і 
місцеві жителі зацікавлені у вільному відвідуванні заповідника. 

 Оскільки відокремити підтримку куточку незайманої природи від 
дикунського туризму неможливо, вихід з положення може бути знайдено у 
встановленні певної рівноваги між ними.  

З точки зору мікроекономічної теорії заповідник є собою суспільним 
благом Благо, за яке ніхто не сплачує і користуватися яким у той же час 
здатна індивідуально кожна особа. Однак, при збільшенні індивідуального 
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споживання цього блага його гранична корисність як суспільного буде 
суттєво зменшуватися. Це означає, що з кожним додатковим відвідувачем 
користь від заповідника буде менше, оскільки кожен додатковий відвідувач 
буде певною мірою забруднювати оточення. Тобто рекреаційна зона не 
зможе витримати постійно зростаючу кількість відпочиваючих.  

Ми провели аналіз практичних заходів, що традиційно 
використовуються в економічній практиці для вирішення подібних питань. 
Звідси можна запропонувати наступне:  

5. Створити на території заповідника туристичний комплекс з 
обмеженою кількістю відпочиваючих. Залучення коштів для 
інвестування даного проекту не буде складати проблему, оскільки 
спостерігається високий попит на туристичні послуги.  

6. В’їзд на територію заповідника обмежити наявністю путівок, які 
мають пропонуватися в межах квоти.  

Путівки слід продавати шляхом організації аукціону.  
Аукціонний продаж путівок дасть змогу збільшити надходження коштів 

у фонди заповідника за рахунок отримання надлишку споживачів, які мають 
бажання відпочити (мал. 1). Замальований трикутник на малюнку – це 
споживчі надлишки.  

 
3. До путівок має додаватися індивідуальна перепустка, що надаватиме 
змогу перебувати в заповіднику певний проміжок часу. А слідкувати 
за наявністю перепусток у туристів будуть декілька охоронців.  

 
Отже, запропоновані заходи взаємопов’язано впливають як на 

обмеження використання заповідника, так і на формування грошових 
надходжень.  

Створення туристичного комплексу здатно вирішити ще одну з 
нагальних проблем – працевлаштування місцевих жителів. 

Виходячи і спостережень, можна зробити висновок про актуальність 
демографічних питань мешканців заповідника. Справа у тому, що 
збалансованість природного середовища можна підтримувати тільки за умов 
такої ж збалансованої демографічної ситуації (постійність проживання, 
структура родини, наявність робочих місць, умов проведення дозвілля, 
отримання освіти тощо). Сюди можна також віднести проблему 
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демографічних зсувів. Як відомо, молодь завжди шукає певних перспектив. 
Отже, більшість молодого населення Кінбурнської коси намагається 
залишити рідні домівки і переїхати у міста Очаків, Миколаїв та ін. Їхні місця 
заповнюються мешканцями, основне місце проживання яких не є заповідник. 

Концепція існування заповідника вимагає розглядати територію парку як 
таку, що в ній існують умови відтворення на поточний час 700 постійних 
мешканців. 

Попередній аналіз динаміки їх чисельності дає підстави для ствердження, 
що кількість мешканців в зоні парку зменшується. Одночасно 
неконтрольовано збільшується обсяг тимчасових відвідувачів.  

Це принципово змінює ситуацію довкілля парку. Постійні мешканці 
ставляться до довкілля, як до середовища відтворення власної робочої сили і 
об′ єктивно вимушені зберігати (не погіршувати) стан довкілля. 

Фактично постійні мешканці парку органічно поєднують економічну та 
екологічну інфраструктуру. Вони відтворюють власну робочу силу через 
виробничу діяльність і відпочинок. Тимчасові відвідувачі сприймають парк 
тільки як зону відпочинку. Крім того, в міру зростання попиту не 
виключаються тенденції до розбудови індустріальної інфраструктури послуг 
відпочинку і перетворення заповідника у зону на зразок Коблево. 

Отже, мешканці заповідника отримують можливість працювати в штаті 
туристичного комплексу охоронцями, покоївками, медпрацівниками і т.п. 
Причина їх переїзду – відсутність місця, де можна було б навчатися і 
працювати. Отже, туристичний комплекс послабив би і цю проблему.  

На закінчення слід зазначити, що за результатами проведення виїзного 
семінару Економічний клуб прийняв рішення включити до програм своїх 
досліджень і екологічні аспекти. 

 


