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Традиції та інновації для технологій гостинності 

Екологічний туризм як інновацій вид туристичної діяльності 

Д.І.Басюк 
Національний університет харчових технологій 

У прогнозі розвитку туристських напрямків, зробленому Всесвітньою 
туристичною організацією (ЮНВТО) і представленому в дослідженні «Tourism: 
2020 Vision», визначено найбільш перспективні напрями й види туризму початку 
XXI століття, серед яких чільне місце займає екологічний туризм. 

Перше визначення екологічного туризму було запропоновано мексиканським 
економістом-екологом Г. Цебаллосом-Ласкурейном у 1980 р., який трактував його 
як поєднання подорожі з екологічно чуйним ставленням до природи, що дозволяє 
об'єднати радість знайомства і вивчення зразків флори і фауни з можливістю 
сприяти їх захисту. 

Фахівці ЮНВТО вважають, що екотуризм включає всі форми туристичних 
подорожей, при яких основною мотивацією туристів є спостереження і спілкування 
з природою. 

Міжнародний Союз Охорони Природи та природних ресурсів (МСОП) під 
екологічним туризмом розуміє подорож з відповідальністю перед навколишнім 
середовищем до відносно недоторканих природних територій з метою вивчення 
природних та культурних пам'яткок, що сприяє охороні природи, здійснює 
«м'який» вплив на навколишнє середовище, забезпечує активне залучення 
місцевих жителів і отримання ними переваг від цієї діяльності. Всесвітній Фонд 
Дикої Природи пропонує своє визначення: «Екотуризм - це туризм, що сприяє 
охороні природи». Тобто екологічний туризм - це подорожі до природних 
території з метою пізнання довкілля, які не порушують цілісність екосистем, а 
також роблять охорону природних ресурсів вигідною для місцевих жителів. 

У 1990 р. екологічному туризму був присвоєний офіційний статус, з набуттям 
якого він набув право на скликання власного щорічного міжнародного симпозіуму 
«Annual World Congress on Adventure Travel & Ecotourism» і створення власних 
некомерційних організацій. 

Основними підвидами екологічного туризму є: зелений туризм - туристична 
діяльність на території лісопарків, ботанічних садів, з елементами благоустрою та 
наукового пізнання та дослідження;сільський туризм - відпочинок в сільській 
місцевості;аграрний туризм - туристична діяльність на території 
сільськогосподарських угідь, де є умови для проживання. 

Україна досить добре забезпечена ресурсами для розвитку екологічного 
туризму. На території нашої держави діє 63 національних природних парки, 
потенційний фонд природоохоронних, оздоровчих та рекреаційних територій 
становить 12,1 млн. га, , що відповідає міжнародним показникам раціонального 
збереження природно-рекреаційних ресурсів. Сільський туризм активно 
розвивається в Івано - Франківській, Тернопільській,З акарпатській, Миколаївській, 
Херсонській областях. 
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