
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Природно-ресурсний та етнокультурний транскордонний потенціал Гуцульщини  

в Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого розвитку» 

(м. Рахів, Україна, 25 листопада 2021 р.) 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Природно-ресурсний та 

етнокультурний транскордонний потенціал Гуцульщини в Україні та Румунії: 

проблеми збереження та сталого розвитку» відбулася 25 листопада 2021 року, в 

онлайн режимі на платформі ZOOM. 

Співорганізаторами конференції виступили, в рамках двосторонніх 

Меморандумів щодо співпраці, Карпатський біосферний заповідник Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Київський університет права 

Національної академії наук України, Український центр культурних досліджень 

Міністерства культури та інформаційної політики України, а також примарія 

комуни Бистрий (Румунія), Український педагогічний ліцей ім. Тараса Шевченка  

(м. Сігету-Мармацієй, Румунія) та Всеукраїнське товариство «Гуцульщина». 

У роботі конференції взяли участь науковці, представники органів влади, 

природоохоронних установ та громадськості з України та Румунії, загалом понад  

70 осіб. 

З вітанням до учасників конференції звернулися директор Департаменту 

природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України Едуард Арустамян, голова Рахівської районної 

державної адміністрації Олександр Небила, прімар комуни Бистрий (Румунія) 

Васіле Дучук, директорка Українського центру культурних досліджень Ірина 

Френкель та голова Рахівського товариства «Гуцульщина» Іван Беркела. 

На пленарних засіданнях, у ході роботи секцій «Дослідження специфічних 

гірських умов соціально-економічної діяльності, зайнятості та культурної діяльності 

в умовах глобалізаційних викликів», «Дослідження, проблеми збереження та 

сталого використання природно-ресурсного потенціалу Гуцульщини в 

транскордонному культурному контексті» та «Транскордонна співпраця із 
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збереження природних та культурних цінностей» презентовано й обговорено понад 

50 доповідей та повідомлень. Опубліковані матеріали конференції загальним 

обсягом 300 сторінок. 

На підставі заслуханих доповідей та проведених дискусій учасники конференції 

пропонують: 

1. Розглянути питання підготовки номінаційного досьє для включення до 

Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства, із 

робочою назвою "Культурні практики та унікальність гуцульського фольклору в 

Україні та Румунії через транскордонну співпрацю". 

2. Підтримати проєктні ідеї щодо збереження унікальних природних та 

культурних цінностей та сприяння сталому розвитку, зокрема розв’язання проблем 

із побутовими відходами, будівництва міжнародного центру букових пралісів, 

створення туристичної рекреаційної інфраструктури та відновлення руху 

пасажирських потягів транскарпатською залізницею через Закарпатську 

Гуцульщину до Румунії, Будапешту та Праги. 

3. Активізувати роботу щодо популяризації та збереження об'єктів Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси й давні ліси Карпат та інших регіонів Європи", 

"Дерев'яні церкви Карпатського регіону в Польщі та Україні"; "Косівська мальована 

кераміка" із Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини 

ЮНЕСКО та інших унікальних природних та культурних цінностей. 

4. Поглибити взаємодію між об'єктами, що охороняються Конвенцією про 

охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини та Конвенцією про охорону 

нематеріальної культурної спадщини.  

5. Завершити процес створення транскордонного українсько-румунського 

біосферного резервату у Марамороських горах. 

6. Передбачити у навчальних програмах з української мови та літератури 

закладів загальної середньої освіти вивчення місцевих діалектів. 

7. Висловлюють вдячність Оргкомітету конференції за організацію цього 

важливого міжнародного наукового зібрання. 


