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DETERMINANTS OF BALANCED ECOTOURISM IN EUROPEAN COUNTRIES

У статті наголошено на розвитку сучасних технологій у сфері міжнародного туризму за
рахунок використання можливостей Інтернету та мобільних додатків. Зазначено, що вир�
ішення екологічних проблем має передбачати екологізацію туристичної діяльності.

Встановлено, що транснаціоналізація міжнародного туристичного бізнесу сприятиме
розширенню спектру видів діяльності, інвестуванню коштів у різні сфери розвитку туриз�
му, залученню додаткових ресурсів завдяки виходу на світові фондові ринки. Наголошено
на необхідності боротьби з "опертуризмом" задля недопущення погіршення впливу на ло�
кальне екологічне середовище. З'ясовано, що необхідним є формування системи марке�
тингу у міжнародних туристичних послугах, яка заснована на врахуванні компонент турис�
тичної дестинації. Викладено думку, що краудфайдинг у сфері туризму допомагатиме
місцевим громадам природних територій об'єднувати ресурси задля організації еколого�
туристичних заходів, що справлятимуть інтерес для місцевого населення. Встановлено,
що кластеризація у сфері туризму сприятиме інтеграції ресурсного, економічного та кад�
рового потенціалів.

Зазначені компоненти є можливими пріоритетами збалансованого розвитку екотуриз�
му в країнах Європейського Союзу.

Emphasis is placed on the development of modern technologies in the field of international
tourism through the use of the Internet and mobile applications. It is noted that the solution of
environmental problems should include the greening of tourism.

It is established that for the Ukrainian realities it is valuable to study the world experience of
conducting balanced tourist activity in the countries of the European Union.

It is established that the transnationalization of the international tourism business will
contribute to the expansion of the range of activities, investing in various areas of tourism
development, attracting additional resources through access to world stock markets. The need
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

У сучасних умовах розвитку сьогодення важливе

місце посідає екотуризм, що є пріоритетним напрямом

рекреаційної діяльності. Його виникнення пов'язане із

зростанням масштабів туристичної діяльності у світі та

спричинених нею негативних наслідків, що безперечно

потребує зміну суспільних поглядів на вирішення про�

блем оточуючого середовища.

Перспективність екотуризму пояснюється тим, що

він є тією галуззю, яка поєднує в собі такі вектори, як

економічний, що передбачає отримання доходу від

здійснення діяльності у туристичній сфері та екологіч�

ний, який сприятиме привабливості території та еколо�

гізації бізнесу.

Сьогодні у сфері туризму в країнах європейського

простору зайнято понад 250 млн осіб, тобто кожний де�

сятий працівник на планеті [8, с. 256]. Туристична галузь

має потужних потенціал для збалансованого розвитку

територій, взаємодіє з іншими галузями народногоспо�

дарського комплексу. Екотуризм нині є однією з

найбільш перспективних галузей у світовій економіці,

яка орієнтована на динамічний розвиток як основного,

так і периферійних виробництв, на зростання популяр�

ності ідей охорони навколишнього природного середо�

вища, а також на отримання прибутку.

to combat "opertourism" was emphasized in order to prevent the deterioration of the impact
on the local ecological environment. It was found that it is necessary to form a marketing system
in international travel services, which is based on the components of the tourist destination. It
is believed that crowdfunding in the field of tourism will help local communities in natural areas
to pool resources to organize environmental tourism activities that will be of interest to the
local population. It is established that clustering in the field of tourism will promote the
integration of resource, economic and human resources.

These components are possible priorities for the balanced development of ecotourism in the
European Union.

The study of the experience of tourism development in the EU countries allowed to
substantiate such prospects of balanced ecotourism for Ukrainian realities as ensuring
balanced ecotourism on the basis of world priorities for the development of the industry;
ensuring the balanced development of ecotourism should be based on world developments;
reconciliation of contradictions within countries in the field of care for the environment;
conducting tourist activities should not destructively contribute to the national economy;
minimizing the negative effects on the environment; achieving a balance between human needs
and the possibilities of nature; focus on doing business in the tourism sector and preventing
adverse consequences for the existence of human life; intra�industry specialization of
production, development of folk crafts; further expansion of international cooperation in the
field of ecotourism.

Ключові слова: екотуризм, Європейський Союз, туризм, туристична інфраструктура, кластерний

підхід, туристичний бізнес, туристтичні заходи, збалансований розвиток.

Key words: ecotourism, European Union, tourism, tourism infrastructure, cluster approach, tourism business,

tourism activities, balanced development.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню стану туризму і перспектив його роз�

витку присвячені наукові дослідження як і вітчизняних,

так і зарубіжних науковців. Наприклад, Ступень Н.М.

[24] проаналізував проблеми та обгрунтував напрями

стратегічного розвитку екологічного туризму на рек�

реаційних територіях. Осипчук М.Д. [20] зробив акцент

на необхідності співпраці з міжнародними організація�

ми, що сприятиме посиленню конкурентоспроможності

туристичної політики України. Миронов Ю.Б. [16] до�

слідив передумови формування та ефективної реалізації

концепції сталого розвитку туризму на регіональному

рівні. Ткаченко Т.І. [25] наголошує, що в контексті зба�

лансованого розвитку туризму головний контекст до�

сліджень має полягати у пошуку постійного (безперер�

вного) узгодження та гармонізації відносин людини та

оточуючого середовища за вектором часу та простору.

Аналіз робіт згадуваних авторів свідчить, що в їхніх

дослідженнях сформовані підходи до управління роз�

витком туристичної галузі, окреслені шляхи поперед�

ження негативного впливу на навколишнє середовище,

окреслені пріоритети діяльності у туристичній галузі з

врахуванням природно�ресурсного потенціалу, обгрун�

товані напрями удосконалення системи регулювання

розвитку туризму.
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Проте необхідно зазначити, що потребує необхід�

ності як вивчення досвіду розвитку екотуризму в краї�

нах ЄС, так і обгрунтування його пріоритетів і для ук�

раїнського простору.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз світового досвіду збалансо�

ваного туризму в країнах ЄС та обгрунтування можли�

вості шляхів його адаптації в українських реаліях, тому

умови сьогодення потребують необхідності ведення по�

дальших наукових досліджень розвитку екотуризму у

Європі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні за даними World Travel & Tourism Council

світовий туристичний ринок у 2012 р. збільшиться на

3,9%, і в найближчі 10 років буде зростати на 4,6 %

щорічно [9]. Показники зростання міжнародного туриз�

му у 2015 р. для країн Близького Сходу виріс на 3%, у

африканських країнах — знизився на 3%, а найбільші

показники зростання спостерігалися в країнах Європи,

Азіатсько�Тихоокеанського регіону, Північної та Півден�

ної Америк і склали в середньому 5% [22, с. 16—17].

Вивчаючі ключові аспекти світового досвіду веден�

ня збалансованої туристичної діяльності в країнах Євро�

пейського Союзу, необхідно зазначити, що для україн�

ських реалій його використання має надзвичайну важ�

ливість.

Цікавим для впровадження в український простір є

вивчення досвіду збалансованого туризму у Швеції, в

рамках якого розроблено Програму "Сільська гос�

тинність", згідно з якою участь у програмі власників гос�

подарств є обов'язковою.

У Німеччині становлення екотуризму почалося з

впровадження концепції його розвиту у периферійних

сферах та регіонах [23] завдяки наданню пропозицій

більш дешевого відпочинку на природі з використанням

елементів природно�ресурсного потенціалу.

В Італії розвиток туризму заснований на зростанні

інтересу до зеленого туризму, що передбачає не тільки

відпочинок на природі, а й отримання переваг від

сільського укладу життя та екологічно чистих продуктів

харчування [4, с. 17].

У Польщі туризм фокусується на становленні мало�

го несільськогосподарського підприємництва, в тому

числі зеленого туризму [29]. Агротуристичні підприєм�

ства Польщі надають послуги відпочивальникам на базі

своїх господарств, домінуючою є туристична приваб�

ливість територій.

В Іспанії та Франції досить розвинена туристична

інфраструктура та наявні різноманітні види збалансо�

ваного туризму у сільській місцевості [21].

В Ірландії для розвитку туризму забезпечено три

компоненти, як�от: наявність житла для розміщення ту�

ристів, створення В&В місць ("ліжко і сніданок"), нала�

годжене дозвілля [7].

У Данії діє Національна асоціація агротуризму,

пріритетом користується велосипедний туризм [19].

Греція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%�

93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F по�

сідає 15 місце у світовому списку найбільш відвідува�

них країн світу. Основним видом туризму вважається

пляжний туризм [27, с. 145].

Туризм у Португалії є привабливим завдяки висо�

кому рівню розвитку курортно�пляжного, культурно�

пізнавального, лікувально�оздоровчого, екскурсійного

та спортивного туризму [14, с. 155].

У Швеції перспективою розвитку збалансованого

туризму є велика кількість природних туристичних ре�

сурсів, як�от: вихід до моря, різноманіття ландшафтів,

багатство флори і фауни [6], розповсюдженими є такі

види туризму, як екотуризм, есктремальний та гірсько�

лижний.

Пріоритетними векторами розвитку туризму у Латвії

[26] є міський туризм, бізнес�туризм, прикордонний та

транзитний туризм, культурно�пізнавальний туризм,

чому сприяє своєрідна середньовічна архітектура.

Розвиток туризму у Латвії, Литві та Естонії органі�

зовано на засадах розбудови туристичної інфраструк�

тури та наданні електронних послуг, у цих країнах нала�

годжено віртуальну інфраструктуру для одержання ту�

ристичної інформації (веб�сайти, брошури, реклама),

сформовано єдину систему автобусних і поромних мар�

шрутів [8].

Туризм у Чехії виділяється різноманітними природ�

ними та культурно�історичними пам'ятками, які приваб�

люють велику кількість туристів. Чехія має значний ту�

ристично�рекреаційний потенціал та налагоджені мож�

ливості для функціонування та розвитку різноманітних

видів туризму та активного відпочинку [13].

Основними пріоритетами у сфері туризму в Угор�

щині є відвідування термальних курортів, що включає в

себе лікувальний туризм, винні тури, сільський туризм,

відпочинок у замках, мисливські тури, ексклюзивні тури

для відпочинку та розваг [2, с. 129].

Туризм у Болгарії займає ключову роль у націо�

нальній економіці. Туристичне районування у Болгарії

є сприятливим для формування комбінацій туристичних

продуктів завдяки поєднанню соціально�економічних,

культурних та природних умов для туризму [17, с. 43].

У Румунії ж, навпаки, недостатній рівень рекреацій�

но�туристичних ресурсів, відсутня розвинена готельна

інфраструктура, що негативно впливає на туристичний

імідж країни [12, с. 136].

Румунії є недостатній рівень вивченості рекреацій�

но�туристичних ресурсів регіонів країни, відсутність

об'єктивної їх оцінки та обліку наявної готельної інфра�

структури [12, с. 138].

Використання досвіду розвитку екотуризму в краї�

нах ЄС дасть змогу уникнути прорахунків у галузі в Ук�

раїні та її регіонах.

Сьогодні заслуговує на увагу розвиток сучасних тех�

нологій у сфері міжнародного туризму за рахунок ви�

користання можливостей Інтернету та мобільних до�

датків.

Вирішення екологічних проблем має передбачати й

екологізацію туристичної діяльності, переходу туризму

до моделі збалансованого розвитку в системі "туризм�

навколишнє природнє середовище" [3; 5; 18].

Не менш важливим фактором розвитку туризму є

транснаціоналізація міжнародного туристичного бізне�

су, при якій лідери світової індустрії диверсифікують

свою діяльність шляхом розширення спектру видів
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діяльності та більш повного географічного охоплення

масштабів діяльності на багатьох континентах, інвесту�

вання коштів у різні сфери розвитку туристичної

індустрії, залучення додаткових ресурсів шляхом вихо�

ду на світові фондові ринки.

На розвиток міжнародного туризму мають вплив й

екологічні чинники. Тому в окремих країнах вже сьо�

годні впроваджуються програми боротьби з "овертуриз�

мом", які мають на меті не допустити погіршення впли�

ву на локальне екологічне середовище не зважаючи на

те, що з кожним роком кількість туристів невпинно зро�

стає.

Заслуговує на увагу і формування системи марке�

тингу у міжнародних туристичних послугах, яка засно�

вана на врахуванні компонент туристичної дестинації,

що запропонована Нілом Лейпером [28, с. 402], що

включає в себе такі взаємопов'язані елементи як конк�

ретний регіон, що генерує туристичні потоки, транзит�

ний регіон, зовнішнє середовище і безпосередньо ту�

ристична дестинація. Система маркетингу у сфері туриз�

му передбачає розвиток певної території, яку турист

обирає як місце відвідання або відпочину, та на якій

відбуваються процеси взаємодії туриста та туристичної

інфраструктури. Це сприятиме покращенню іміджу

відповідної території, залученню туристів, які є охочи�

ми до пізнання культурних та природних багатств, що

створені завдяки поєднанню зусиль людства і природи.

Вважаємо, що для успішного виходу на міжнарод�

ний туристичний простір успішним інструментом є крауд�

файдинг [1] у сфері туризму, що означає фінансування

та соціальне підприємництво, яке допомагає місцевим

громадам природних територій об'єднувати ресурси

задля організації еколого�туристичних заходів, що

справлятимуть інтерес для місцевого населення. Особ�

ливо заслуговує на увагу новаторський краудфайдинг,

що передбачає впровадження проектів, метою яких є

розробка нових продуктів та технологій у науково�ви�

робничій сфері. Такий підхід, заснований на викорис�

танні принципів соціального підприємництва та бізнес�

активності в сфері екотуризму, призведе до посилення

синергетичного ефекту завдяки впровадженню нових

креативних рішень, що дозволить отримати певні кон�

курентні переваги під час реалізації проектних рішень

та бізнес�ідей.

Успішний розвиток туристичного простору фор�

мується і за рахунок кластерного підходу. Кластери у

сфері туризму в країнах ЄС є у Німеччині, Італії, Франції,

Швеції, Данії, Фінляндії, на які припадає 66,5 % всіх

створених у ЄС кластерів [10]. Кластеризація у сфері

туризму сприяє інтеграції ресурсного, економічного,

кадрового потенціалів, що здатні створити синергетич�

ний ефект розвитку туристичного потенціалу задля от�

римання нових можливостей розвитку туристичного

простору.

Окреслені основні можливі пріоритети збалансова�

ного розвитку екотуризму в країнах Європейського

Союзу представлені на рисунку 1.

Вивчення досвіду розвитку туризму в країнах ЄС

дало змогу обгрунтувати перспективи збалансованого

екоткуризму і для українських реалій:

— забезпечення збалансованого екотуризму має

враховувати світові пріоритети розвитку галузі;

— забезпечення збалансованого розвитку екоту�

ризму має грунтуватись на врахування світових розро�

бок;

— узгодження суперечностей у межах країн у сфері

дбайливого ставлення до оточуючого природного се�

редовища;
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Рис. 1. Можливі пріоритети збалансованого розвитку екотуризму
у країнах Європейського Союзу

Джерело: сформовано автором.
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— ведення туристичної діяльності в умовах сього�

дення не повинно вносити деструктиви у сфері зіткнен�

ня національних інтересів країн;

— в умовах дбайливого ставлення до оточуючого

природного середовища необхідно звести до мінімуму

негативні наслідки впливу на навколишнє середовище,

не допустити порушення екосистеми;

— необхідно досягти балансу рівноваги між по�

требами людини і можливостями природи, забезпе�

чити збалансоване раціональне використання ре�

сурсів;

— орієнтація на ведення бізнесу у туристичній сфері

має бути сфокусована на тому, щоб забезпечення по�

треб життєдіяльності людини як туриста в природному

середовищі не призводило б до несприятливих для існу�

вання життя людини наслідків;

— внутрішньогалузева спеціалізація виробництва,

розвиток народних промислів мають забезпечувати ве�

дення конкурентоспроможної діяльності на зовнішніх

та внутрішньому ринках;

— необхідним є подальше розширення міжнарод�

ної співпраці у сфері екотуризму та досягнення гармо�

нізації українського законодавства з нормативами та

стандартами Європейського Союзу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, вивчення перспектив збалансованого

розвитку екотуризму в країнах Європейського Союзу

свідчить про пріоритетні напрями збалансованого роз�

витку екотуризму, зокрема такі, як розвиток сучасних

технологій у сфері міжнародного туризму, транснаціо�

налізація міжнародного туристичного бізнесу, екологі�

зація туристичної діяльності та її перехід на збалансо�

ваного вектор розвитку, інвестування коштів у різні

сфери розвитку туристичної індустрії, диверсифікація

господарської діяльності, ведення маркетингу туристич�

них послуг із застосуванням підходу краудфайдингу,

використання принципів соціального підприємництва та

бізнес�активності в сфері екотуризму, запровадження

кластерного підходу, що приятиме нарощуванню турис�

тичного потенціалу внаслідок відкриттю нових можли�

востей розвитку туризму.

Запропоновані детермінанти розвитку екотуризму

у країнах Європейського Союзу та запровадження його

перспектив для України загалом дозволять забезпечи�

ти ефективне використання природно�ресурсного по�

тенціалу.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на

вивчення компонентів освітнього простору в інтересах

забезпечення збалансованості та екологізації госпо�

дарської діяльності.
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