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Одним з перспективних напрямів розвитку господарства нашої 
держави виступає туризм, як галузь яка несе найменші екологічні зби-
тки навколишньому середовищу, зокрема його найбільш екологізова-
ний вид – екологічний туризм. 

Виникнення екологічного туризму пов’язано, насамперед, зі зро-
станням масштабів масового туризму і спричинених ним негативних 
наслідків, які призвели до загострення низки екологічних проблем у 
багатьох частинах світу, а також зі зміною суспільних поглядів на про-
блеми довкілля, усвідомленням цінності природних ресурсів. На тепе-
рішній час частка екологічного туризму в загальному обсязі міжнарод-
ного туризму різна для різних країн та регіонів і коливається в серед-
ньому від 20% до 60%, залежно від конкретного регіону. 

Проблеми екологічного туризму розглядаються в роботах Дроз-
дова Н.В., Даніліна Н.Р., Твердохлєбова І.Т., Дмитрука О.О. та інших. 
Найбільша увага приділяється проблемам розвитку екологічного тури-
зму за кордоном, проблеми ж розвитку екологічного туризму в Україні 
висвітлені в меншій мірі. 

На даний момент екотуризм можна назвати досить молодим ви-
дом туризму, який тільки розвивається, але стрімко набуває популяр-
ності. Причиною цього є те, що населення відчуває негативний вплив 
навколишнього середовища на свій організм і прагне цього уникнути, 
або хоча б мінімізувати [1]. 

Екотуризм передбачає відпочинок в екологічно чистих регіонах. 
В Україні таких регіонів достатньо, що робить країну екологічно при-
вабливою для любителів такого відпочинку. 

Україна з її величезними природними багатствами, унікальними 
ландшафтно-кліматичними умовами і вигідним географічним розта-
шуванням має виключно сприятливі умови для розвитку екологічного 
туризму. В Україні найбільший розвиток отримав, так званий, сільсь-
кий зелений туризм в Карпатах. Це в значній мірі обумовлено природ-
ними умовами, розвиненою санаторно-курортною інфраструктурою з 
джерелами лікувальних мінеральних вод, наявністю відомих гірсько-
лижних курортів. Позитивну роль саме в становленні сільського тури-
зму в Карпатському регіоні зіграв традиційно високий рівень безробіт-
тя, який змусив населення самостійно вирішувати проблеми власної 
зайнятості шляхом розвитку цього сектора туризму, користуючись 



 97 

сприятливою кон'юнктурою останніх років. Екотуризм, заснований на 
принципах сталого розвитку, може сприяти вирішенню ряду проблем, 
пов'язаних з деградацією навколишнього середовища, в першу чергу, 
деградацією земельних і водних ресурсів, біорізноманіття. Його розви-
ток дозволить збільшити зайнятість населення в депресивних сільсько-
господарських районах, що сприятиме відродженню українського села 
[2]. 

Найбільшою популярністю екотуризм користується у молодої і 
активної частини населення, а також у студентів, які прагнуть побачи-
ти нові цікаві місця і при цьому намагаються заощаджувати гроші. 
Хоча останнім часом до їх числа приєднуються і люди старшого віку, 
які бажають відновити свої сили природним шляхом. 

Неодмінною умовою такого відродження є екологічна освіта і 
просвіта, «екологізація» економіки, включаючи і сферу туризму, під-
вищення інформованості суспільства та забезпечення доступу до еко-
логічної інформації, а також перехід від декларативності до реальної 
політики сталого розвитку, з прийняттям відповідних державних про-
грам з залученням і виділенням необхідного фінансування. 

Таким чином, екологічний туризм - інтегруючий напрямок рекре-
аційної діяльності спрямований на гармонізацію відносин між турис-
тами, туроператорами, природним середовищем та місцевими грома-
дами, що реалізується через екологізацію всіх видів туристської діяль-
ності, охорону природи, екологічну освіту та виховання. Основна ідея 
екологічного туризму - це, насамперед, турбота про навколишнє при-
родне середовище, що використовується у туристичних цілях.  
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В Україні туристська галузь як самостійний сектор економіки 
знаходиться на стадії становлення. Вона є сферою, яка активно розви-
вається, але маючи неймовірно багаті природні, рекреаційні ресурси і 
вигідне економіко-географічне положення, Україна має чи не най-
менші показники відвідування. 


