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The summary. Actual problems of development экотуризма in conditions of the Western 

region and Ukraine are considered. 

 
Актуальність проблематики. На даний час більшість організацій, установ і 

підприємств, які займаються туристичною діяльністю, усвідомлюють не лише важливість 
охорони природи,  а і підтримання з врахуванням регіональних особливостей 
зрівноваженого розвитку туризму оскільки від існування цих регіонів залежить як  доля 
туристичного сектора так і розвиток економіки загалом. 

Характеристика наукових розробок  у  сфері екотуризму. Туристичній 
проблематиці присвячено немало наукових розробок, серед яких значне місце займає 
монографія: «Туризм України – організаційні та економічні механізми розвитку», окремі 
висновки з якої використано у даній статті. 

Дослідження у сфері туристично-рекреаційного бізнесу здійснювали такі вчені як 
Андрушків Б., Дудкіна О., Мальська М., Попович С., Слободян П., Ткаченко Т. та інші. 

Однак для розвитку екотуризму потрібна також конкретна діяльність на 
міжнародному, національному та місцевому рівнях. 

Особливості організації екотуристичної діяльності  на міжнародному рівні 

Конвенція про охорону біологічної різновидності, а також П’ята програма 
діяльності Європейського Союзу в галузі охорони природного довкілля визначили 
транспорт і туризм одними із головних галузей, які дуже впливають на природу. 
Різноманітні міжнародні організації вважають, що еволюція екологічної політики і 
охорони довкілля повинна поширюватися на всі галузі. 

Повна реалізація такої політики може бути досягнута лише завдяки зміні ди-
рективного підходу на демократичний, який виявляється у розподілі відповідальності між 
усіма задіяними сторонами  урядом, промисловістю і туристами. 

Велике значення у розвитку екологічного туризму мають світові організації. 
Однією з них є «Світова рада подорожей і туризму» (WTTC), мета якої підтримувати 
туристичний розвиток, сприятливий для довкілля. 3 цією метою була розроблена програма 
«Зелений глобус», спрямована на охорону природного середовища і підвищення 
екологічної свідомості в галузі туризму. Основна її мета – надавати туристичним 
організаціям практичні рекомендації, допомагати фірмам, які є її членами, постійно 
поліпшувати свою діяльність, а також створювати справжню культуру корпорацій і 
дотримуватися кодексів доброї практики. Програма містить щоразу більше туристичних 
регіонів, де співпраця з приватними організаціями має гарантувати розвиток галузі, який 
принесе добробут і нові робочі місця місцевій громаді. 

У квітні 1995 року три провідні міжнародні організації  Світова рада подорожей і 
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туризму, Всесвітня туристична організація і Земельна рада спільно розробили програму 
для туристичної індустрії і подорожей у рамках екологічного і зрівноваженого розвитку. 
У цьому ж році ЮНЕСКО організувала Всесвітню конвенцію зрівноваженого туризму, 
яка відбулася в Ланзароті (Канарські острови). Її учасники ухвалили так звану Карту, яка 
має допомагати в галузі зрівноваженого туризму урядам держав і регіонам, які увійшли до 
цієї програми. 

Екологічні питання враховує також V Програма діяльності європейської спільноти 
в галузі охорони довкілля. Пріоритетною сферою діяльності в цій програмі вважається 
туризм. Важливим кроком у визначенні потреб і дій ЄС у галузі туризму є широка 
дискусія з приводу Вступного проекту Європейської Комісії з питань ролі співдружності в 
цій сфері, яка відбулася у 1995 році. Поряд з іншими питаннями цей документ описує 
завдання, реалізовані в галузі туризму, а також інструменти, за допомогою яких ЄС 
реалізує ці завдання. 

Від 1996 року працює система ЕкоНет. Це система інформації Європейської 
Комісії з екологічних подорожей і туризму, яка працює на базі Інтернету та інших 
інформаційних систем, надає дані про подорожі і туризм, що стосуються охорони 
природи. Завдяки цій програмі можна отримати 250 документів, які містять приклади 
проведеної роботи, дають інформацію про відповідні організації та стислий зміст звітів. 

Туристична галузь користується фінансовою підтримкою ЄС. Існує спеціальний 
цільовий фонд, що надає дотації на виконання конкретних завдань. Крім того, існують 
програми допомоги, які підтримують типові проекти з охорони довкілля і надають 
допомогу туристичному сектору. Таким прикладом може бути програма «Thermic», 
розроблена Європейською Комісією для популяризації найновіших енергетичних 
технологій. До головних її завдань належить: широке використання нових, екологічно 
чистих джерел енергії, вдосконалення методів використання вугілля та інших видів 
палива, щоб зменшити шкідливий вплив на довкілля. Також існує проект «LIFE», 
призначений для поліпшення якості довкілля та охорони цінних природних територій, 
яким загрожує знищення. Зокрема, цей проект підтримує концепцію екотуризму як такого, 
що піклується про охорону природних ресурсів, традицій і національної культури. 

У 1995 році була заснована програма «Туризм і середовище», основною метою якої 
є: 

- пропаганда концепції довготривалих засобів у всіх підрозділах туристичного 
господарства через підвищення рівня екологічної свідомості організаторів туризму; 

- створення довгострокових систем взаємообміну інформацією між місцевою 
громадою, особами, які шукають інвесторів для розвитку туризму в цьому реґіоні, 
представниками місцевої адміністрації і політичними діячами, які переймаються 
проблемами туризму; 

- нагородження зразкових проектів довгострокової політики у галузі туризму і 
довкілля, а не лише одноразові ініціативи. 

У жовтні 1995 року в Софії Міжнародна конвенція «Середовище для Європи» 
ухвалила загальноєвропейську стратегію біологічної різновидності та ландшафту. Вона 
визначила основні положення для діяльності, спрямованої на охорону природи і 
зрівноваженого використання її в Європі. Одним із стратегічних положень документа є 
спроба узгодити мотиви охорони природного довкілля з політикою в галузі туризму і 
рекреації, а також створити умови для розвитку екотуризму. Із впровадженням в життя 
такої стратегії одночасно буде гарантовано забезпечення охоронної діяльності, а також 
розвиток місцевого туристичного господарства. 

Рада Європи за останні десять років провела низку конференцій щодо проблем 
розвитку туризму в країнах Центральної та Східної Європи. Такі конференції вже 
відбулися у Будапешті, Бухаресті, Софії, Варшаві та Моріборі. Їх учасники порушували 
проблеми туризму в лісових і гірських реґіонах, охорону дельт, екологічний розвиток 
туризму інтеграцію в галузі туризму. У співпраці з країнами Середньої і Східної Європи 
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Рада Європи надала допомогу Словенії, Білорусі, Албанії у справі підтримання процесу 
формування зінтегрованих програм розвитку екотуризму. Загальноєвропейська стратегія 
біологічної різновидності ландшафту дає сьогодні нові й ширші підстави для екологічних 
пропозицій у галузі туризму. Їх реалізовують і поширюють спеціальні міжнародні групи, 
які працюють у 40 країнах – членах Ради. Крім згаданої у 1996 році Рада Європи 
організувала в Страсбурзі семінар, метою якого було виробити новий кодекс екологічних 
правил для туристичної діяльності. Було проведено низку досліджень, соціально-
культурних та фінансових аспектів програм туристичного розвитку, а також розглядалася 
можливість передання методів діяльності в галузі екотуризму, які застосовувалися в 
інших європейських регіонах. Уже опрацьовано проект стандартного курсу, який має бути 
впроваджений в школах, інститутах та університетах, де викладають туризм. 

Особливості організацій екотуристичної діяльності на національному рівні 

Основну роль на національному рівні відіграє держава, а саме виконавча і 
законодавча влада. Її завдання полягає у створенні відповідних законодавчих положень 
для туризму, пов’язаного з екологією, тобто прийняття законів, які б регулювали вплив на 
природне середовище транспорту, закладів громадського харчування і розміщення, 
створення установ, які б здійснювали екологічний контроль. Важливим елементом є 
створення природоохоронних об’єктів з відповідними правилами в них, які б обмежували 
господарську діяльність. Потрібно створити пільгові умови діяльності для тих 
підприємств, установ, організацій, які займаються екотуризмом. 

Важливим є поліпшення екологічної свідомості населення. Для цього потрібно 
запровадити деякі нововведення в галузі освіти. Це може бути внесення до шкільної 
програми уроків на тему екології чи охорони природи; шкільні екскурсії в національні 
парки або інші заповідні території, де б проводилося екологічне виховання одночасно із 
безпосереднім контактом з природою. 

Для ефективної роботи різних проекологічних установ, організацій і підприємств у 
галузі туризму необхідні кваліфіковані працівники. Для цього держава повинна сприяти 
створенню екологічних спеціальностей в різних училищах, технікумах, інститутах, 
університетах. 

Сучасним способом підтримання екологічного розвитку туризму є організація 
конкурсів і надання екологічних знаків. Метою такого виду діяльності є спонукання 
туристичної діяльності до її екологізації. Екознаки можуть бути надані організаціям чи 
туристичним місцевостям у галузі рекреації, розміщення, транспорту чи спорту. Існує три 
головні вимоги, які гарантують, що такі знаки виконуватимуть свої основні функції: 

- мають бути відомі критерії оцінювання з огляду на найвищі екологічні норми; 
- засади надання екознаків повинні бути чіткі й прозорі; 
- необхідний високий ступінь розпізнавання екознаків серед тих, хто пропонує 

послуги споживачам. 
Також можуть засновуватися різноманітні спілки та об’єднання, які б всіляко 

сприяли впровадженню і розвитку екотуризму. Наприклад, в Україні діє Спілка сільського 
і зеленого туризму. 
Звичайно, згадані заходи повинні мати досконалу законодавчу базу.  

Особливості організацій екотуристичної діяльності на місцевому рівні 

Діяльність на місцевому рівні в галузі екологічного туризму може бути досить 
різноманітною. Найважливішими завданнями такої діяльності є: 

- зменшення до мінімуму відходів; 
- поширення екологічної освіти; 
- обмеження дорожнього руху; 
- меншення потреби у водних ресурсах та енергії; 
- створення охоронних зон. 
Особливе значення для екотуризму на місцевому рівні мають національні парки. 

їхнє завдання  зберігати й охороняти природні комплекси, що мають екологічну, 
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естетичну та історичну цінність, та ознайомлювати людей з природними і культурними 
пам’ятками; створювати умови для туристів і відпочивальників. 

Щоб вплив на довкілля був мінімальним, розробляється спеціальна схема 
господарювання, яка включає створення доріжкостежкової мережі, туристичних трас 
(піших, велосипедних), які б проходили через особливо цінні природні чи культурні 
об’єкти парку. Сюди належить облаштування місць для відпочинку та ночівлі, 
впорядкування майданчиків, притулків на випадок негоди, заготівля дров для вогнищ, 
накопичення різного обладнання (кілочків для наметів, інвентар для прибирання місця 
ночівлі тощо), благоустрій джерел, влаштування оглядових майданчиків, автостоянок, 
сміттєзбірників. Доречними будуть і столики, лавочки, на яких можна розташуватися з 
обідом, а також місця особистої гігієни. Все це, звичайно, має бути зроблено так, щоб не 
порушити ландшафт, не внести дисгармонію в природнє середовище. 

Впорядковуючи територію для відпочинку, залежно від кількості туристів, 
розраховують кількість місць, протяжність доріг і стежок, розміри відпочинково-
галявинних комплексів, зважають на вид відпочинку  тривалий чи короткочасний, 
враховують пропускний потенціал довкілля, тобто кількість туристів, яку воно може 
прийняти, не зазнаючи серйозних змін. Приморські території можуть прийняти 800 
осіб/га, луки  100 осіб/га, пасовища  300 осіб/га, ліси – майже 60 осіб/га. Обов’язковими є 
інформаційні показники: схеми місць відпочинку, дороговкази, правила для 
відпочивальників тощо. 

Роль туристичних операторів полягає у складанні каталогів з екотуризму, виборі 
транспортних засобів і місця розселення туристів, які б не чинили негативного впливу на 
довкілля. 

Туристичні оператори у сфері екологічного туризму: 
- формують екологічну політику фірми; 
- розширюють компетенцію фірми у сфері природоохоронної діяльності; 
- розробляють екологічні форми туризму; 
- спонукають до екологічної діяльності; 
- проводять заняття з екологічної освіти серед туристів через опублікування в 

буклетах і каталогах правил перебування на території тур неточного об’єкта; 
- сприяють позитивному впливу на інші туристичні сектори (наприклад, 

готельний); 
- навчають і виховують працівників в галузі охорони довкілля. 
Прикладом туроператорів, які займаються екологічним туризмом, є «Студіоус» у 

Мюнхені. Його програми подорожей спроектовані згідно з екологічними вимогами, а у 
фірмових каталогах публікуються поради для клієнтів щодо поведінки на туристичних 
територіях. Фірма проводить опрацювання системи, за допомогою якої у майбутньому 
можна запобігти негативному впливу туристичної діяльності на довкілля, а також 
поліпшити свої пропозиції, які б якнайкраще були погоджені з екологічними вимогами. 
«Студіоус» займається екологічним контролем всього асортименту туристичної продукції. 
Цей контроль здійснюється у таких галузях, як енергія, відходи, засоби очищення, 
маркетинг тощо. 

Важливе місце на місцевому рівні посідає транспортна інфраструктура. На відміну 
від інших видів туризму, тут використовуються такі види транспорту, які завдають 
найменшої шкоди природному довкіллю. Це може бути транспорт з ефективнішим 
використанням енергії і зменшеною кількістю шкідливих викидів, який працює на 
альтернативних, екологічно чистих джерелах енергії (електродвигун, сонячні батареї), а 
також нетрадиційні засоби пересування:  кінні візки, велосипеди (використовуються на 
невеликих дистанціях). 

Екотуризм передбачає зменшення руху транспорту, якого можна досягти, якщо: 
- використовувати місцеву продукцію, що зменшує кількість вантажних 

перевезень; 
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- надавати переваги громадському транспорту над індивідуальним; 
- пересування тощо. 
Серед різноманітних видів закладів розміщення перевага надається малій нічліжній 

базі. До неї належать приватні оселі, пансіонати, бунгало, кемпінги і невеликі готельні 
підприємства. Особливе значення має гармонійне вписання цих об’єктів у довкілля, без 
нанесення йому шкоди. Це може бути забезпечено за таких обставин: 

- обдуманого підбору місця для об’єкта; 
- нешкідливого для довкілля процесу будівництва; 
- економічного способу забезпечення водою; 
- раціонального використання енергії; 
- використання альтернативних джерел енергії (енергії вітру, води, сонця, 

геотермальних джерел); 
- утилізація відходів і очищення стоків. Щодо закладів харчування, то тут надають 

перевагу місцевим продуктам і вилученню із споживання продукції в одноразовому 
упакуванні. 

Особливості організацій екотуристичної діяльності на індивідуальному рівні 
Індивідуальні туристи повинні усвідомлювати, з якими труднощами їм доведеться 

зіткнутися під час подорожі. Вони повинні вимагати від туристичних операторів 
різноманітної інформації, яка б дала їм можливість пристосуватися до місцевих умов, 
запобігти можливому нанесенню шкоди довкіллю. Туристи зобов’язані дотримуватися 
таких правил: 

- бути готовими відмовитись від певного рівня комфорту; 
- використовувати громадський транспорт. Індивідуальний дорожній рух туристів 

на автомобілях є значною загрозою довкіллю, тому слід надавати перевагу громадському 
транспорту; 

- вміти організовувати свій вільний час, глибше пізнавати місцеву природу і 
культуру; 

- цікавитися місцевими традиціями і способом життя та поважати їх; 
- активно підтримувати охорону середовища. Мінімізувати негативний 

туристичний ефект, намагатися не нашкодити пам’яткам природи, тваринному і 
рослинному світу; 

- відповідати за нанесену шкоду довкіллю, усвідомлювати, що за це вони несуть 
особисту відповідальність; 

- обмежувати подорожі в часі. Зменшення тривалості індивідуальної подорожі 
кожного туриста; відповідно зменшить навантаження на довкілля, дорожній рух; 

- надавати перевагу місцевим продуктам, що приносить безпосередню користь 
місцевому господарству. 

Висновки і пропозиції. Розвиток екотуризму в Україні має широкі перспективи. 
Україна багата на різноманітні природні туристичні ресурси, що є важливою передумовою 
розвитку екологічного туризму. Це кліматичні, біологічні, гідрологічні, ландшафтні 
ресурси, джерела мінеральних вод, лікувальні грязі та ін. Загальна площа земель, 
придатних для рекреації і туристичного використання, займає 9,4 млн. га, що становить 
15,6 відсотків усієї території України. 3 них 7,1 млн. га припадає на рівнинні рекреаційні 
території, 2,3 млн. га на гірські (1,9 млн. га  на Карпати і 0,4 млн. га  на Кримські гори). 
Умовно придатні для туристичного використання  7,8 млн. га. Найсприятливіший для 
рекреації клімат характерний для Причорноморської частини України. Завдяки взаємодії 
сухих степових і теплих вологих морських повітряних має тут створюється специфічний, 
корисний для здоров’я мікроклімат. Сумарна кількість сонячних годин становить 2500 на 
рік, а річна сума температур понад 10 градусів  28003600 годин на рік. Середня липнева 
температура коливається в межах +21,5 +23°С. Річна сума опадів  близько 400 мм за рік. 
Особливо цінний для рекреації субтропічний клімат південного берега Криму для якого 
характерна тепла і волога зима та жарке і сухе літо, ще й гори захищають від проникнення 
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холодного арктичного повітря. Море, яке влітку нагрівається до +24 +28°С (прибережні 
води), теплий клімат приваблюють сюди багато туристів. Щороку кількість придатних для 
купання днів в середньому становить 180. Завдяки цим чинникам вся приморська 
територія України має великі можливості щодо розвитку екотуризму та й туризму взагалі. 

Іншим природним туристичним ресурсом нашої країни є її ліси. Загальна площа 
лісового фонду України становить 10 млн. га (15 відсотків усієї території країни). 
Найбільша лісистість спостерігається на Поліссі і в Карпатах, менша  в Кримських горах. 
Основними лісоутворювальними породами є сосна, смерека, дуб, граб, бук. Найціннішими 
для туристичного використання і оздоровлення є соснові (Полісся) та смерекові (Карпати) 
ліси. Перебування в них позитивно впливає на дихальну, кровоносну й імунну системи, 
має заспокійливу дію, підвищує тонус. Ліси виділяють велику кількість аерозолів. їх 
кількість залежить від стану погоди і лісоутворювальних порід. Наприклад, за перший 
сезон сосна виділяє 515 кг/га аерозольних сумішей. Вони позитивно впливають на шкіру, 
обмежують розмноження у повітрі шкідливих бактерій і грибків. Аерозолі, які знищують 
шкідливі бактерії, називаються фітоцидами. Великий показник фітоцидності має суха 
діброва (дубовий ліс). У букових і соснових лісах середній бактеріологічний показник 
становить 200300 бактерій/м3, у містах  40008000 бактерій/м3. 

Мінеральні води є по всій території України, та найбільше їх на Закарпатті, в 
Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській областях, трохи менше в Івано-
Франківській, Харківській, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій. Цілющі 
лікувальні властивості мають води Передкарпаття (Моршин, Східниця, Трускавець). У 
нашій країні є різноманітні види мінеральних лікувальних вод: вуглекислі води  в районі 
Карпат і Полісся, сірководневі й бромисті  у Передкарпатті і Криму хлоридно-натрієві  на 
Закарпатті та на півдні України, родонові  у Житомирській і Вінницькій областях. На 
Закарпатті є родовища залізистих і миш'якових вод, сульфатні  на півдні України, натрієві  
майже по всій території країни. 

Великі запаси лікувальних грязей зосереджені на півдні України (Куяльницький, 
Ходжибейський, Шоболоцький, Тилігульський лимани, озера Гаплі, Саки). На їх базі 
діють курорти  Куяльницький, Ходжибейський, КароліноБугаз, Євпаторія, Бердянськ. Тут 
лікують захворювання периферійної нервової системи, деякі шлунковокишкові та 
гінекологічні наслідки травм головного і спинного мозку, відновлюють рухливість органів 
опорно-рухового апарату. Грязеві курорти є також у Немирові, Моршині, Миргороді. 

Великий туристичний потенціал мають Карпати і Кримські гори. Крім прекрасних 
краєвидів і чистого повітря, які є в Карпатах, тут є можливості для розвитку різноманітних 
видів гірськолижних видів спорту. Крим має чудові можливості щодо альпінізму і 
спелеології. Досить популярними, як у Кримських горах, так і в Карпатах, є звичайні 
мандрівки горами. 

По всій території України розташовані різноманітні природоохоронні об’єкти. Це 
заповідники, заказники, національні і ландшафтні парки, пам’ятки природи тощо. 

Є багато природних територій і об’єктів, придатних для відпочинку. Це річки, 
озера (наприклад, Шацькі), окремі скелі, каньйони і просто території з чудовими 
краєвидами. 

Якщо природа України має великий потенціал для розвитку екотуризму, то 
соціально-економічний потенціал нашої країни для розвитку цього виду туризму дуже 
незначний. Такий чинник, як низький рівень екологічної свідомості туристів, є причиною 
багатьох варварських вчинків і свідчить про неготовність населення займатися 
екологічними видами туризму. Відсутність кваліфікованих кадрів призводить до того, що 
мало хто з туроператорів хоче займатися цією діяльністю, а якщо хтось і береться, то його 
дії не зовсім відповідають принципам екологічного туризму. Ще одним чинником, який 
зменшує перспективи розвитку екотуризму в Україні, є недосконала законодавча база, яка 
відштовхує як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. Закон України «Про туризм», 
державні стандарти з туристично-екскурсійного обслуговування та послуг населенню 
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практично не торкаються питань екології і зменшення негативного впливу туристичних 
підприємств на довкілля. 

За таких умов екологічний туризм хоч і розвиватиметься, проте досить повільними 
темпами. Втім, для підприємств, що надають туристичні послуги, має бути «золоте» 
правило: надання туристичних послуг не повинно супроводжуватися погіршенням 
характеристик природного довкілля (засміченням території, витоптуванням рослинного 
покриву, пошкодженням і випалюванням чагарників і дерев тощо). 
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