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ПРО ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНУ ФУНКЦІЮ СПОРТУ 

Максименко О.А., Євтушенко С.Д. 

Національній технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

Спорт - важлива складова нашого життя і тісно пов'язаний з природою. 

Фізичні навантаження необхідні всім, і маленьким дітям, і їхнім батькам, а 

також літнім людям. Заняття спортом на природі приносять максимальну 

користь для організму.  

Останнім часом все більша кількість людей заняття спортом проводить на 

природі, розуміючи, що це приносить неоціненну користь організму. 

Нездорове довкілля відбиває у людей бажання займатися спортом і може 

підірвати життєздатність того чи іншого місця проведення спортивних заходів 

або самого спортивного заходу. Негативний вплив спорту на навколишнє 

середовище, наприклад, полягає в підтримці зелених ігрових спортивних 

майданчиків, які вимагають застосування пестицидів і гербіцидів, а також 

мільйонів літрів води на рік. В плавальних басейнах використовують 

газоподібний хлор для знезараження води. Після проведення великих 

спортивних заходів залишається велика кількість відходів. Підраховано, що 

кожен глядач залишає після себе близько двох кілограмів харчових відходів, 

більшість з яких вимагає переробки. 

Таким чином, спортивна діяльність може вести до: 

• руйнування уразливих екосистем; 

• шумового  і світлового забруднення навколишнього середовища; 

• споживання великої кількості невідновлювальних (паливо, метал), а 

також природних ресурсів (вода, дерево, папір); 

• додаткової емісії парникових газів при використанні електроенергії та 

різних видів палива, руйнування озонового шару (від роботи холодильних 

установок); 

• забруднення ґрунту і водних ресурсів при використанні пестицидів, 

ерозії ґрунту при будівництві спортивних об'єктів і від дій вболівальників на 

спортивних заходах. 

Впровадження екологічного менеджменту та застосування екологічного 

моніторингу в спорті полягає в створенні та реалізації екологічно орієнтованої 

послуги спорту для задоволення соціальних потреб споживачів.  

Завдяки своїй значимості спорт може стати важливим фактором у зміні 

ставлення суспільства до навколишнього середовища. Крім того, спортивні 

об'єкти і спортивні заходи, де використовуються екологічно безпечні продукти, 

системи і технології, мають можливість вносити вклад в економічний розвиток 

країни і зростання природоохоронної індустрії. 

Використання популярності спорту з метою підвищення 

поінформованості про проблеми довкілля, виховує громадськість, особливо 

молодь, в дусі шанобливого ставлення до навколишнього середовища. 

Спортивні організації можуть працювати як з урядом країни, так і з 

промисловими підприємствами, спонукаючи їх поліпшувати екологічні умови. 


