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На сучасному етапі розвитку туризму в світі, одним із пріоритетних напрямків сталого розвитку територій став
екологічний туризм. Розвиток екологічного туризму в Україні на початковому етапі, але завдяки існуючій
природно-рекреаційним ресурсам країни, цей вид туризму має усі шанси стати одним з основних видів
подорожей та створити усі умови покращення соціально-економічного становища населення. Предметом
дослідження в статті є перспективи розвитку екологічного туризму в Україні на основі існуючої ресурсної бази.
Мета полягає вобґрунтуванні стану розвитку екологічного туризму в Україні та його перспектив. Завдання: розбір
поняття «екологічний туризм», аналіз сучасного стану розвитку екологічного туризму в Україні, розгляд
нормативно-правового регулювання та визначення перспектив розвитку екологічного туризму.
В статті використовуються загальнонаукові методи дослідження: аналіз – для дослідження окремих
складових екологічного туризму; синтез – для об’єднання окремих фактів; статистичний метод – для обробки
статистичної інформації та для якісної оцінки даних; метод індукції та дедукції – допомагає зробити висновки на
основі існуючих фактів; системний підхід – для цілісного дослідження перспектив екологічного туризму відносно
зовнішніх факторів впливу. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу було досліджено
теоретичні аспекти поняття «екологічний туризм», виявлені необхідні ресурси на сучасному етапі розвитку
екологічного туризму в країні та визначені головні перспективи. Висновки: обґрунтовані перспективи розвитку
екологічного туризму відображають позитивний ефект від екотуристичної діяльності в Україні, що свідчить про
важливість його організації та розвиток на внутрішньому туристичному ринку країни.
Ключові слова: екологічний туризм, еко-готелі, навколишнє середовище, природно-заповідні
території,сталий розвиток туризму, туристична діяльність.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день,
глобальні екологічні проблеми привертають увагу
всього людства. Екологічна криза стала поштовхом
до усвідомлення проблем екології та подальших дій
в покращенні ситуації. В свою чергу, туризм дає
можливість цілісного бачення природи, людини і
культури.
Важливою
умовою
здійснення
туристичної діяльності є наявність природноB
рекреаційних
ресурсів
як
екологічного
середовища існування людини, що також формує
екологічну культуру населення.
Туристична діяльність має важливе значення,
як для економіки країн, так і для їх соціального
розвитку. Туризм сприяє підвищенню культурного
рівня людини, допомагає засвоїти нові знання,
цінності та загальні норми поведінки. Завдяки
туризму людина самовдосконалюється, реалізує
свої рекреаційні, пізнавальні та духовні потреби.
Тож, відбувається інтерналізація особистості. В
цих умовах і виникає почуття відповідальності
людини до навколишнього середовища та бажання
покращити екологію.
Поява екологічного туризму –це певна
відповідь людства на глобальні екологічні
проблеми та зростаюче споживання природних
ресурсів. На сьогоднішній день, екологічний

туризм
стрімко
розвивається
і
набуває
популярності у багатьох країнах, що допомагає
гармонізувати відносини між природою, людьми
та економікою. Розвиток екологічного туризму в
Україні на сучасному етапі є перспективним в
багатьох регіонах країни, завдяки їх унікальним
природним ресурсам та прагненню населення до
відпочинку на природі. Зважаючи на це,
запровадження розвитку екологічного туризму в
Україні є актуальним.
Розвиток екологічного туризму може значно
покращити
економічноBсоціальне
становище
країни. Це оптимальний та ефективний механізм
стримування негативних процесів. За допомогою
екологічного туризму можна взаємозбагатити
культури різних народів, зміцнити взаємну довіру,
налагодити міжнародні відносини та обмін
туристами,
покращити
умови
розвитку
внутрішнього туризму і надати країні гарний імідж
та конкурентоспроможність.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Теоретичною та методологічною основою для
дослідження екологічного туризму став доробок
вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них
необхідно виокремити праці вчених, таких як:
О. О. Бейдик, В. І. Вишневський, О. Ю. Дмитрук,
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рекреаційної
інфраструктури.
В
той
час,
О. Ю. Дмитрук вважає, що екологічний туризм
можна визначити як інтегруючий напрямок
рекреаційної
діяльності,
спрямований
на
гармонізацію
відносин
між
туристами,
туроператорами, природним середовищем та
місцевими громадами, що реалізується через
екологізацію всіх видів туристичної діяльності,
охорону
природи,
екологічну
освіту
та
виховання[3, с. 7].
Через розмитість поняття екотуризму, його
часто плутають з іншими напрямками туризму:
сільський зелений туризм, агротуризм, біотуризм,
природний туризм, пригодницький та деякі інші.
Вони суміжні, але мають віддалене відношення до
екологічного туризму, тому що підтримують інші
цілі та не відповідають головним його принципам.
Основні принципи екотуризму направленні на
покращення добробуту населення та зменшення
негативного впливу туристичних потоків на
навколишнє
середовище.Головною
ідеєю
екологічного туризму є піклування та збереження
природного навколишнього середовища, що
використовуєтьсядля
туристичних
цілей
та
реалізується в його завданнях та функціях[4, с. 27].
Розвиток екологічного туризму в Україні
знаходиться на початковому етапі. Для його
становлення необхідною умовою є природноB
рекреаційні ресурси, що будуть привертати увагу
туристів.
Завдяки
гарному
географічному
положенню, Україна багата на різноманітні
природні та рекреаційні ресурси, які можна
використовувати
в
розвитку
екологічного
туризму.

Т. Ю. Сорокіна,
В. Є. Борейко,
В. П. Кекушев,
В. В. Храбовченко,
Е. Ю. Колбовський.
Статистичною
базою
дослідження
також
слугували звіти Державної служби статистики
України, матеріали звітів Міністерства екології та
природних ресурсів України.
Мета статті. Обґрунтування перспектив
розвитку екологічного туризму в Україні на основі
теоретичних та аналітичних досліджень.
Виклад
основного
матеріалу.Екологічний
туризм – достатньо новий напрям туристичної
діяльності в світі. Саме в 2002 році, в рамках
міжнародного року екологічного туризму, на
Всесвітньому саміті була затверджена Квебекська
декларація з екологічного туризму, що стала одним
з основних документів у світі щодо екотуристичної
діяльності, що започаткувало його стрімкий
розвиток [3, с. 180].
На сьогодні існує безліч різних визначень
поняття «екологічний туризм», але вперше його
запропонував мексиканський економіст та еколог
Гектор
ЦебаллосBЛаскурейн,
як
його
ще
називають у світі «архітектор екологічного
туризму», ще в 1980 році. Він виявив, що
екологічний туризм – це поєднання подорожі
довідносно не змінених природних зон, з
обов’язковим об'єктом дослідження, разом з
повагою та турботою до дикої природи, живих
організмів та культури, спільно із сприянням їх
захисту[4, с. 17].
Український вчений О.О. Бейдик визначив, що
екологічний туризм – це рекреаційна діяльність,
яка має найменший вплив на природне
середовище, передбачає гармонійне єднання
природи,
людини,
засобів
рекреації
та
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Рис. 1. Кількість природно'заповідних територій та об’єктів ПЗФ України, станом на 01.01.2017 р., од.
Розроблено авторами за матеріалами: [12]
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Територія країни поділяється на 3 природні
зони: Полісся, лісостеп та степ, де наявні унікальні
природні
території,
які
привабливі
для
екотуристів.
Особливими
рекреаційними
регіонами країни є Карпатські гори та Чорне і
Азовське
моря.
В
Україні
унікальне
біорізноманіття, що становить більше 70 тис. видів,
з яких – понад 27 тис. видів налічує флора, та
понад 45 тис. має фауна [13].Територія лісів
становить 10,6 млн. га, тобто 17,6 % території
країни [8].
Дивлячись на те, що в світі є дві моделі
розвитку екологічного туризму – австралійська,
де організація туризму відбувається в межах дикої
природи та західноєвропейська – подорожі в
межах
особливо
охоронюваних
природних
територій, то в Україні пріоритетною моделлю
розвитку екотуризму на внутрішньому ринку
туристичних послуг є остання [4, с. 18].
В Україні в свою чергу, безліч різноманітних
об’єктів
природноBзаповідного
фонду,
які
впливають
на
розвиток
та
перспективи
екологічного туризму. Станом на 01.01.2018р.
природноBзаповідний фонд України налічує 8296
території та об’єктів, загальна площа якого 4,318

млн га в межах території України, де фактична
площа
становить
3,985
млн
га,
інша
частина0,403млн га в межах акваторії Чорного
моря [10]. Кожен рік кількість об’єктів природноB
заповідного фонду змінюється. Так, за 2017 р. було
створено 54 об’єкти природноBзаповідного фонду,
збільшено територію 7 об’єктів (Закарпатська,
Київська, Донецька та Луганська області),
зменшено території 3 інших і скасовано статус 4
об’єктів. Наприклад, важливою подією для
України стало створення п’ятого біосферного
заповідника 26.04.2016 р. – Чорнобильського
радіаційноBекологічного біосферного заповідника,
за площею 226964,7 га в межах Київської
області[10].
Ресурсна база об’єктів ПЗФ достатньо велика,
як на місцевому рівні, так і на національному, що
надає усі можливості для розвитку екологічного
туризму в усіх регіонах України. Лідерами за
кількістю природноBзаповідних територій є
Чернігівська область, що налічує 665 одиниць,
Тернопільська обл. – 639 од., Черкаська обл. –
540 од., Хмельницька обл. – 522 од. та
Закарпатська обл. – 468 од. [12].
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Рис. 2. Кількість природно'заповідних територій в кожній області України, станом на 01.01.2018 р., од.
Розроблено авторами за матеріалами: [12]
В Україні є різноманітна ресурсна база
підприємств розміщення у кожному регіоні.
Станом на 2017 р. колективних засобів
розміщення – 4115 од., з яких: 2474 од. – готелі та
аналогічні засоби розміщення, та спеціалізовані
засоби розміщення – 1641 од. [9]. Однак, для
розміщення
екотуристів,
зазвичай,
використовують екоBготелі. На сучасному етапі,
Україна є учасником міжнародної сертифікаційної
програми «GreenKeу» та на 2018 рік займає 21

місце, поряд із Швейцарією, Іспанією, Тунісом та
Домініканською
Республікою,
маючи
8
сертифікованих екоBготелів.
Загальна кількість готелів у світі, які пройшли
екологічну сертифікацію програми «GreenKey»,
що є проектом Міжнародної організації з
екологічної освіти, налічується 2900 од., у 57
країнах, що є членами програми, станом на
2018 р.[7].
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Крім цього, Україна намагається відповідати
міжнародним стандартам не лишеу готельному
господарстві. У 2018 р. 13 пляжів України отримали
нагороду «BlueFlag», міжнародний сертифікат
якості
рекреаційних
пляжів
на
основі
відповідності 32 критеріям тестувань чистоти води

прилеглої
акваторії
та
піску,
екологоB
просвітницької
діяльності,
екологічного
менеджменту та безпеки. Тож, наступні пляжі
мають бездоганні в екологічному відношенні водні
та рекреаційні ресурси.

Таблиця 1
Готелі, що пройшли екологічну сертифікацію «GreenKey» у 2018 р.
Місце розташування

Кількість екоB
готелів

Назва екоBготелів

Київська обл.

2

Екодім «Maison Blanche» (Березівка)
Екодім «Maison Blanche» (Mytnitsa)

м. Київ

5

ІваноBФранківська обл.

1

RadissonBluHotel,KyivPodyl
Екодім «MaisonBlancheB&B»
Park Inn by Radisson, Kyiv Troyitska
RadissonBluHotelKyiv
InterContinentalHotel
Radisson Blu Resort Bukovel

Розроблено авторами за матеріалами: [7]

Рис. 3. Кількість готелів, сертифікованих «Зеленим ключем», 2018 р.
Розроблено авторами за матеріалами: [7]
«Блакитним прапором» відзначаються пляжі
країн Європи, Південної Африки, Нової Зеландії,
Канади та Карибського басейну на підставі
рішення
незалежного
міжнародного
журі,
Європейською комісією з охорони навколишнього
середовища. Україна посідає 26 місце серед 45
країн за кількістю пляжів з «Блакитним
прапором», загальна кількість сертифікованих
пляжів 4554 од. [6].
Розвиток екологічного туризму в Україні –
один із головних стратегічних напрямків, згідно
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Стратегії розвитку туризму та курортів на період
до 2026 року.
На
сьогодні,
екологічний
туризм
не
користується
значною
популярністю
серед
внутрішніх туристів. Тому, більша кількість
туристичних
фірм
та
туроператорів
не
організовують екологічні тури, а лише проводять
екскурсії до природноBзаповідного фонду країни,
але назвати їх екологічними не завжди можна,
адже не всі додержуються принципів екологічного
туризму, та відносяться до пізнавальних турів.
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Незважаючи на це, є суб’єкти туристичної
діяльності,
що
частково
чи
повністю
спеціалізуються саме на екотуризмі, з них слід
виокремити
наступні:
«ТерраІнкогніта»,
«Українська Асоціація активного та екологічного
туризму», «Добре поїхали», «ВилковоBПеліканB
Тур», «ActiveUkraine», «Унікальна Україна».
Екологічний туризм в Україні організовують
переважно
в
межах
природноBзаповідних
територій та біля річок, тож розвивають наступні
форми екологічного туризму:
•
екскурсії екологічними стежками;
•
піший спортивноBоздоровчий екотуризм;

•
подорожі на велосипедах;
•
пізнавальні подорожі;
•
водний екотуризм (сплав на байдарках,
рафтинг, прогулянки на човнах та ін.);
•
спостереження за птахами (birdwatching);
•
фотополювання
•
спостереження за тваринами
•
краєзнавчі,
зоологічні,
ботанічні,
археологічні подорожі;
•
наукові тури;
•
гірські подорожі.

Таблиця 2
Пляжі України, що отримали нагороду «BlueFlag» у 2018 році
Місце розташування
Одеська обл.

Кількість
5

Назва пляжів
Пляж «Фонтанка 2»
або «Zanzibar B BlackSeaRivieraBeach»
Пляж «Ланжерон» ресторану «Причал №1»;
Пляж «SunDali B Sun Yard Beach»
Пляж «Caleton»
Пляж «Чорноморська Рів'єра»

м. Маріуполь

1

Пляж «Піщаний»

м. Київ

7

Пляж «Золотий»
Пляж «Дитячий»
Пляж «ПущаBВодиця»
Пляж «Венеція»
Пляж «Галера»
Пляж «Веселка»
Пляж «Omelca»

Розроблено авторами за матеріалами: [6]
Впровадження екологічно безпечних турів на
туристичному ринку добре сприяє збереженню
природного
середовища,
що
тим
самим
підтримуєтуристичну привабливість територій [5].
Це один з особливих напрямків туризму в Україні,
адже екотуризм може успішно розвиватися на
туристичному ринку навіть при економічному
спаді, головною умовою розвитку є допомога з
боку держави та екологоBпросвітницька діяльність
серед населення.
Що
стосується
нормативноBправового
регулювання екотуризму в Україні, то на даний
момент, упорядковано декілька законів щодо
екотуристичної діяльності, з них Закони України:
«Про туризм», «Про природноBзаповідний фонд
України», «Про підприємництво», «Про охорону
рослинного світу», «Про тваринний світ», «Про
охорону
навколишнього
середовища».
А
найбільший внесок в розвиток нормативноB
законодавчої бази роблять національні організації:
Національний
екологічний
центр
України,
Українська Асоціація активного та екологічного
туризму, Всеукраїнська екологічна ліга; та
міжнародні: Міжнародний союз з охорони
природи, Міжнародна екологічна організація,

Всесвітній фонд дикої природи, Всесвітня
туристична організація [1, с. 27].
На сьогодні, в Україні центральним органом
виконавчої влади щодо питань екотуризму є
Міністерство екології та природних ресурсів
України. Саме цей орган виконавчої влади
забезпечує нормативноBправове регулювання:
охорони та використання природноB
заповідного фонду;
раціонального використання, відтворення і
збереження об’єктів рослинного та тваринного
світу, ландшафтного та біорізноманіття;
формування та використання екологічної
мережі;
відтворення та охорони водних об’єктів та
інших природних ресурсів.
Мінприроди керує необхідними положеннями
щодо екологічної діяльності та створює умови для
організації екологічного туризму.
У 2015 році відбувся саміт ООН, присвячений
сталому розвитку, де були затверджені нові
орієнтири та оголошені 17 глобальних цілей
сталого розвитку до яких приєдналась і
Україна [10].
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Рис. 4. Глобальні цілі сталого розвитку у світі, схвалені ООН у 2015 р.
Джерело: [10]
17 глобальних цілей є закликом до захисту
планети, забезпечення миру та процвітанняі
подолання бідності. Отже, Міністерством екології
спільно з Європейським Союзом, в Україні була
розроблена Стратегія державної екологічної
політики України до 2030 року на основі 17
глобальних цілей сталого розвитку, завдяки якій
країна повинна забезпечити здійснення стратегії
розвитку сталого туризму, включно екологічного
туризму, що сприяє створенню додаткових
робочих місць, виробництву місцевих товарів та
продукції, розвитку місцевої культури.Також,
забезпечити населення необхідною інформацією
про сталий розвиток та спосіб життя в гармонії з
природою, сприяти розширенню та захисту лісів
та природноBзаповідного фонду, забезпечити
збереження
гірських
екосистем
та
стале
використання
прибережних
та
морських
екосистем, створити нові екологічні мережі. Все
це свідчить про перспективність розвитку
екологічного туризму [11].
З кожним роком, держава впроваджує нові
методи
боротьби
із
забрудненнями
навколишнього середовища. Цікавим рішенням
боротьби із забрудненнями стало створення
сервісу Ecomapa.gov.ua у 2016 році, інтерактивної
електронної мапи зі сміттєзвалищами по всім
регіонам України. Кожний бажаючий може
надіслати звернення про виявлене сміттєзвалище
та указати його місцезнаходження, прибиранням
якого в подальшому буде займатись місцева влада,
а користувач сервісу, що надіслав повідомлення,
може контролювати виконання робіт дистанційно.
За два роки роботи сервісу, було визначено 5
тисяч сміттєзвалищ по різним регіонам країни і
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половину з них було прибрано місцевою владою
регіонів. Таким чином, найбільша кількість
повідомлень щодо проблемних місць надійшло з
Київської (1665 од.), Харківської (389 од.) та
Дніпропетровської (354 од.) областей. Більша
кількість
смітників
було
ліквідовано
в
Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській,
Харківській, Київській областях[10].
На
даний
момент,
державна
політика
направлена на екологізацію виробництва та
впровадження екотехнологій на екологічно
небезпечних підприємствах, яких в деяких
областях країни, велика кількість, що заважає не
тільки розвитку екологічного туризму, а й
небезпечні для оточуючого середовища та
населення. Екологічно небезпечні підприємства
спричиняють забруднення, що роблять регіони не
привабливими для туристів.
Аналізуючи дані дії з боку держави, можна
зробити висновок, що тема сталого розвитку
країни дійсно важлива в усіх сферах діяльності,
тож розвиток екологічного туризму як допомога
сталого розвитку країни в цілому є одним із
пріоритетних напрямків. Саме тому, в останні
роки в країні збільшилась кількість екологічних
програм та акцій на територіях природноB
заповідного фонду країни, місцева влада почала
організовувати екологічні фестивалі, проекти та
акції в різних регіонах країни.
На сьогодні в Україні є низка таких програм,
що допомагають у покращенні навколишнього
середовища: розчистити території, зробити
навігаційні таблички, висадити дерева, провести
реконструкцію, відновити парки тощо.
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Крім того, з кожним роком збільшується
кількість громадських екологічних організацій на
місцевому рівні. Тобто, на сьогодні, в кожній
області
країни є екологічні організації, що
піклуються про навколишній стан середовища та

впроваджують низку різних акцій та проектів, а
також допомагають популяризувати екологічний
туризм в регіонах. Всього громадських організацій
на 2018 рік налічується 962 одинці [10].

Рис. 5. Електронна мапа сміттєзвалищ по Україні, 2018 р.
Джерело: [10]
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Рис. 6. Громадські екологічні організації (загальнодержавні та місцеві), що діють в регіонах, станом на
01.01.2018 р., од.
Розроблено авторами за матеріалами: [10]
Тож, екологічний туризм є однією із
пріоритетних цілей на державному рівні, тому є
перспективним напрямком на сучасному етапі
становлення туристичної діяльності в Україні.
Через розвиток екологічного туризму, можна
досягти значних переваг в соціальній сфері країни,
завдяки чому можуть змінитися погляди громадян

на свій спосіб життя, збереження навколишнього
середовища, тож, покращиться загальний рівень
якості життя як місцевих та і сільських жителів.
В Україні є достатня кількість природноB
заповідних територій, водних об’єктів, печер,
Карпатські гори, різноманітні рослини та тварини.
В кожній області є свої особливі рекреаційні
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ресурси, тому екотуризм може бути розвинений
по всій території України, більш того, уся наявна
матеріальна база для розміщення вже є (готелі,
санаторії, бази відпочинку, ін.) і з кожним роком
з’являються нові екоBготелі.
Аналізуючи ресурсну базу України,можна
зазначити основні регіони розвитку екотуризму:
Одеська, Черкаська, Полтавська, Тернопільська,
Миколаївська,
Закарпатська,
Запорізька,
Херсонська області та Полісся, а також річки:
Південний Буг, Дністер, Дунай, Случ, Десна,

Гірський Тікич, Дніпро, Чорний Черемош. В свою
чергу, Харківська, Сумська, Львівська, Вінницька,
ІваноBФранківська, Хмельницька, Чернівецька
області – перспективні напрямки екотуризму, але
на сьогодні мало розвинені [1, с. 67].
Згідно зі статистичними даними Державної
служби статистики України, чисельність дітей до
15 років становить 16,3 % на 2018 рік, а осіб у віці
16B59 років – 60,8%, тож основною цільовою
аудиторією екологічного туризму на даний момент
є доросле населення[9].

Рис. 7. Розподіл постійного населення України за статтю та віком, станом на 01.01.2018 р.
Розроблено авторами за матеріалами: [9]
Нажаль, на даний момент, в країні відбувається
процес старіння нації, тому головним завданням
для поліпшення якості структури населення є
створення умов для покращення якості життя,
через використання культурного та творчого
потенціалу населення старшого віку.
Перспективи розвитку екологічного туризму в
Україні наступні:
1. Зростання
країни.
2. Взаємодія
структур.

туристичного
державних

та

потенціалу
приватних

3. Доступність туристичних послуг для всього
населення, незалежно від віку, статті, доходу та ін.
4. Підвищення
населення
через
діяльність.
5. Сприяння
регіонах.
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екологічної
свідомості
екологоBпросвітницьку

розвитку

сфери

послуг

в

6.

Розробка нових туристичних маршрутів.

7. Виробництво
продукції.
8.

та

поширення

місцевої

Поновлення етнічних традицій.

9. Сприяння розвитку малого та середнього
бізнесу в сільській та приміській місцевості.
10. Організація
зайнятості
місцевого
населення регіонів розвитку екотуризму.
11. Забезпечення
раціонального
використання
природноBрекреаційних
та
культурноBісторичних ресурсів.
Головними чинниками, що стримують розвиток
екологічного
туризму
є
організаційні
та
економічні. Слід наголосити на неточність
розуміння
екотуризму
населенням,
погану
рекламу та застарілість матеріальних ресурсів, а
також популяризацію туроператорами виїзного
туризму та скорочення в’їзних туристів, що не

International Relations. Åconomics. Country Studies. Tourism (IRECST)

дають
змоги
розвиватись
внутрішньому
туристичному ринку [2, с. 128].
Головною проблемою на сучасному етапі
становлення
екотуризму
в
Україні
є
«greenwashing» або «зелене замилювання» коли
суб’єкти туристичної діяльності видають свої
послуги за екологічні, обманюючи споживачів,
створюючи
умови
недобросовісної
конкуренції [14].
Висновки. Таким чином, можна стверджувати,
що розвиток екологічного туризму в Україні –
один з найперспективніших шляхів покращення
стану природно%заповідного фонду та інших
природних територій. Організація екологічного
туризму допомагає збереженню природно%

заповідного фонду країни, створенню нових
територій ПЗФ, підвищенню рівня екологічної
культури туристів, позитивно впливає на
економічну ситуацію у регіонах, надає усі
можливості для популяризації країни за кордоном,
а головне – не потребує значних інвестицій. Втім,
для зацікавлення потенційної аудиторії потрібно
розробити маркетингову стратегію, що дозволить
популяризувати екотуризм. Адже, на сьогодні
реклама екологічного туризму в країні майже
відсутня. Тож, за умов постійного розвитку та
вдосконалення цього напряму, він може стати
одним з конкурентоспроможних видів туризму
країни.

7+(35263(&76)25(&2/2*,&$/7285,60'(9(/230(17,18.5$,1(

,YDQ3RVRNKRY3K' +LVWRULFDO 6FLHQFHV $VVRFLDWH3URIHVVRU 91.DUD]LQ.KDUNLY1DWLRQDO8QLYHUVLW\6YRERG\VT .KDUNRY
8NUDLQHHPDLOLYDQSRVRNKRY#NDUD]LQXD25&,'KWWSVRUFLGRUJ
$QDVWDVLD 6DKD\GDFKQD PDJLVWUDWH 9 1 .DUD]LQ .KDUNLY 1DWLRQDO 8QLYHUVLW\ 6YRERG\ VT  .KDUNRY 8NUDLQH 
HPDLODQDVWDVL\DYV#XNUQHW25&,'KWWSVRUFLGRUJ

$W WKH SUHVHQW VWDJH RI WRXULVP GHYHORSPHQW LQ WKH ZRUOG WKH HFRORJLFDO WRXULVP LV RQH RI WKH SULRULW\ GLUHFWLRQV RI VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWRI WKHWHUULWRULHV(FRORJLFDOWRXULVPLQ8NUDLQHLVDWDQLQLWLDOVWDJHRI LWVH[SDQVLRQEXWGXHWRWKHH[LVWLQJQDWXUDODQG
UHFUHDWLRQDOUHVRXUFHVRIWKHFRXQWU\WKLVW\SHRIWRXULVPKDVDOOWKHFKDQFHVWREHFRPHRQHRIWKHPDLQW\SHVRIWUDYHODQGFUHDWHDOO
FRQGLWLRQVIRULPSURYLQJWKHVRFLRHFRQRPLFVLWXDWLRQRIWKHSRSXODWLRQ
7KH VXEMHFW RI WKH UHVHDUFK LV WKH SURVSHFWV IRU WKH GHYHORSPHQW RI HFRORJLFDO WRXULVP LQ 8NUDLQH RQ WKH EDVLV RI WKH H[LVWLQJ
UHVRXUFHEDVH7KHJRDORIWKHSDSHULVWRVXEVWDQWLDWHWKHVWDWHDQGWKHSURVSHFWVRIWKHGHYHORSPHQWRIHFRORJLFDOWRXULVPLQ8NUDLQH
7KHREMHFWLYHWRGHILQHWKHHVVHQFHRIWKHFRQFHSWRIHFRORJLFDOWRXULVPWRDQDO\]HWKHFXUUHQWVWDWHRIWKHGHYHORSPHQWRIHFRORJLFDO
WRXULVPLQ8NUDLQHWRFRQVLGHUWKHIHDWXUHVRIUHJXODWRU\DQGOHJDOUHJXODWLRQRIHFRORJLFDOWRXULVPWRGHWHUPLQHWKHSURVSHFWVIRUWKH
GHYHORSPHQWRIHFRORJLFDOWRXULVP,QWKHDUWLFOHJHQHUDOVFLHQWLILFPHWKRGVDUHXVHGVXFKDVWKHDQDO\VLVIRUWKHUHVHDUFKRIVHSDUDWH
FRPSRQHQWV RI HFRORJLFDO WRXULVP V\QWKHVLV ± WR FRPELQH LQGLYLGXDO IDFWV VWDWLVWLFDO PHWKRG ± IRU WKH SURFHVVLQJ RI VWDWLVWLFDO
LQIRUPDWLRQ DQG IRU TXDOLWDWLYH HYDOXDWLRQ RI GDWD PHWKRG RI LQGXFWLRQ DQG GHGXFWLRQ ± KHOSV WR GUDZ FRQFOXVLRQV EDVHG RQ H[LVWLQJ
IDFWVV\VWHPDWLFDSSURDFK±IRUDKROLVWLFVWXG\RIWKHSURVSHFWVRIHFRORJLFDOWRXULVPUHODWLYHWRH[WHUQDOIDFWRUVRILQIOXHQFH
7KH IROORZLQJ UHVXOWV ZHUH REWDLQHG RQ WKH EDVLV RI WKH DQDO\VLV WKH WKHRUHWLFDO DVSHFWV RI WKH FRQFHSW ³HFRORJLFDO WRXULVP´DUH
LQYHVWLJDWHGWKHQHFHVVDU\UHVRXUFHVIRUWKHGHYHORSPHQWRIHFRORJLFDOWRXULVPLQWKHFRXQWU\DUHLGHQWLILHGDQGWKHPDLQSURVSHFWVIRU
WKHGHYHORSPHQWRIHFRORJLFDOWRXULVPRI8NUDLQHDUHGHWHUPLQHG&RQFOXVLRQVWKHSURVSHFWVIRUWKHGHYHORSPHQWRIHFRORJLFDOWRXULVP
UHIOHFWWKHSRVLWLYHHIIHFWRIHFRWRXULVPLQ8NUDLQHZKLFKLQGLFDWHVWKHLPSRUWDQFHRILWVRUJDQL]DWLRQDQGGHYHORSPHQWLQWKHGRPHVWLF
WRXULVWPDUNHWRIWKHFRXQWU\
.H\ZRUGV HFRORJLFDO WRXULVP HFRKRWHOV HQYLURQPHQW QDWXUH UHVHUYHV VXVWDLQDEOH WRXULVP GHYHORSPHQW WRXULVP DFWLYLW\ %OXH
)ODJ*UHHQ.H\

ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɌɍɊɂɁɆȺȼɍɄɊȺɂɇȿ

ɉɨɫɨɯɨɜ ɂɜɚɧ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ ɤɚɧɞ ɢɫɬɨɪ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ ȼ ɇ Ʉɚɪɚɡɢɧɚ
ɩɥɋɜɨɛɨɞɵɝɏɚɪɶɤɨɜɍɤɪɚɢɧɚHPDLOLYDQSRVRNKRY#NDUD]LQXD25&,'KWWSVRUFLGRUJ
ɋɚɝɚɣɞɚɱɧɚɹ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ ȼ ɇ Ʉɚɪɚɡɢɧɚ
ɩɥɋɜɨɛɨɞɵɝɏɚɪɶɤɨɜɍɤɪɚɢɧɚHPDLODQDVWDVL\DYV#XNUQHW25&,'KWWSVRUFLGRUJ

ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ ɦɢɪɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɫɬɚɥ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɩɪɢɪɨɞɧɨɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɦɪɟɫɭɪɫɚɦɫɬɪɚɧɵɷɬɨɬɜɢɞɬɭɪɢɡɦɚɢɦɟɟɬɜɫɟɲɚɧɫɵɫɬɚɬɶɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɜɢɞɨɜ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣɢɫɨɡɞɚɬɶɜɫɟɭɫɥɨɜɢɹɭɥɭɱɲɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɬɶɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɛɚɡɵ ɐɟɥɶ ɫɬɚɬɶɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ
ɍɤɪɚɢɧɟɁɚɞɚɱɚɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɭɳɧɨɫɬɶɩɨɧɹɬɢɹ©ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɬɭɪɢɡɦªɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚȼɫɬɚɬɶɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɧɚɥɢɡ
 ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɢɧɬɟɡ  ɞɥɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ  ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɞɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɢ
ɞɟɞɭɤɰɢɢ  ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ  ɞɥɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɧɟɲɧɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɉɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɨɧɹɬɢɹ
©ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦª ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɝɥɚɜɧɵɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɍɤɪɚɢɧɵȼɵɜɨɞɵɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɭɪɢɡɦɚ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɷɤɨɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɟɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɪɵɧɤɟɫɬɪɚɧɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɷɤɨɨɬɟɥɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɡɚɩɨɜɟɞɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɭɪɢɡɦɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ%OXH)ODJ*UHHQ.H\
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