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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Постановка проблеми. Актуальність розвитку
екотуристичної діяльності в Україні зумовлюється
першочерговою необхідністю невідкладного вирішення соціально-економічних та екологічних проблем
регіонів. На даному етапі розвитку регіональної економіки уряд проголошує екологічний туризм одним із
пріоритетних і перспективних напрямів. Це задекларовано у Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р.
І це, в свою чергу, відповідає Державній стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
05.08.2020 р. № 695. У вказаній стратегії одним із напрямів визнано розвиток внутрішнього туризму, для
реалізації якого необхідно виконання ряду завдань, а
саме: створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури;
сприяння популяризації туристичного потенціалу регіонів і територіальних громад у державі та за кордоном; розбудова швидких і доступних мереж до національних природних парків з метою підвищення рівня
їх туристичної привабливості; сприяння формуванню
та реалізації конкурентоспроможних комплексних регіональних туристичних продуктів; просування регіональних туристичних брендів з використанням сучасних цифрових і мережевих технологій.
Однак ситуація, що склалася в екотуристичній
сфері, створює ряд викликів. Подальший розвиток
екотуризму, що є одним із стратегічно важливих секторів регіональної економіки, потребує якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення туристичної конкурентоспроможності регіонів України
і при цьому зберегти сталий розвиток територій.
Необхідність теоретичного обґрунтування й розробка пропозицій щодо удосконалення інституційного
забезпечення розвитку екологічного туризму та екотуристичної інфраструктури у контексті модернізації
економіки регіонів обумовлюють проведення подальших досліджень у цьому напрямі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну
кількість наукових праць провідних вітчизняних і зарубіжних учених присвячено питанням розвитку екологічного туризму з теоретичної, науково-методичної
та практичної точок зору. На основі аналізу наукових
публікацій узагальнено основні положення вчених
і фахівців з обраної теми:
розглянуто особливості розвитку туристичного
бізнесу та екотуризму в контексті концепції сталого
розвитку, зокрема в різних країнах світу; можливості
застосування управлінських підходів і маркетингового
інструментарію в умовах Індустрії 4.0 (R. Carter,
D. Whiley, C. Knight [1]; R. Sharpley [2]; M. Honey [3];
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Е. Годжаєва [4]; H. Dzwigol [5; 6; 7; 8]; H. Dzwigol,
M. Dźwigoł-Barosz [9; 10]; H. Dzwigol, S. Shcherbak,
M. Semikina, O. Vinichenko, V. Vasiuta [11]; H. Dzwigol,
M. Dźwigoł-Barosz, A. Kwilinski [12]; Yu. Kharazishvili,
A. Kwilinski, O. Grishnova, H. Dzwigol [13]);
вивчено світовий досвід розвитку екологічного
туризму на рекреаційних територіях, обґрунтовано заходи з його адаптації до умов вітчизняної економіки
та розроблено напрями стратегічного розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях України
(Н. Ступень [14]);
виявлено особливості розвитку внутрішнього туризму, досліджено показники соціально-економічного
ефекту туризму та розроблено методику його оцінювання, орієнтованої на концептуальну модель планування й розвитку людських ресурсів у туризмі, шляхом
введення агрегованого показника — індексу розвитку
людських ресурсів туризму (Т. Шелеметьєва [15];
Т. Шелеметьєва, В. Зайцева [16]);
виявлено проблеми та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні та її регіонах в умовах соціально-економічної кризи (І. Литвин, М. Нек [17];
О. Розметова, С. Парфило [18]; А. Стренковська,
О. Євдокімова [19]; Л. Матвійчук, О. Вісин, І. Карпюк
[20]);
обґрунтовано теоретичні аспекти дослідження
екотуризму як важливої складової стратегії сталого
розвитку України; проаналізовано наукові підходи до
визначення дефініції «екотуризм»; визначено пріоритетні завдання розвитку екологічного туризму в Україні (Т. Любонько [21]; О. Савіцька, Н. Савіцька,
Л. Погребняк [22]; В. Лисенко, В. Лисенко, Л. Піддубна [23]; І. Посохов, А. Сагайдачна [24]);
визначено основні чинники впливу на потенціал
екологічного туризму в регіонах України та виконано
кластерний аналіз за допомогою методів Уорда та
К-середніх (О. Зима, М. Голуб [25]);
проаналізовано туристично-рекреаційний потенціал регіонів України та досліджено регіональні аспекти стратегічного розвитку туристичної сфери
(Н. Алексєєва, Л. Сакун [26]; В. Герасименко [27];
H. Dzwigol, O. Aleinikova, Y. Umanska, N. Shmygol,
Y. Pushak [28]);
обґрунтовано підходи до оптимальної функціонально-просторової структури регіональної рекреаційної
системи (П. Царик [29]);
розкрито основні концептуальні підходи до формування стратегії ефективного розвитку туристичної
галузі та запропоновано модель концепції розвитку Тернопільської області як туристичного регіону
(Н. Стецько [30]);
обґрунтовано перспективні напрямки та стратегія
подальшого розвитку туризму в Одеської області з ура-
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хуванням специфіки та потенціалу регіону (М. Заєць,
О. Борідько [31]);
визначено стратегічні напрями розвитку туризму
у Чернігові (Н. Погуда, О. Чухіна [32]).
Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу до
окресленої проблеми з боку вчених, актуальним і необхідним залишається проведення наукових досліджень у напрямі виявлення регіональних особливостей розвитку екотуристичної діяльності в Україні. Все
це значною мірою обумовило вибір теми даного дослідження та його цільову спрямованість.
Постановка завдання. Метою даного дослідження
є порівняльний аналіз стратегічних документів у час-

тині розвитку екотуристичної діяльності та інфраструктури з урахуванням регіональної специфіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день розроблено й затверджено Стратегії
регіонального розвитку до 2027 року, у яких серед
пріоритетів здебільшого визнано прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності
економіки регіону на засадах смарт-спеціалізації. Для
цього доцільним є підвищення туристично-рекреаційного потенціалу. Лише у Стратегіях розвитку Львівської та Одеської областей до стратегічної цілі віднесено туристичну привабливість за рахунок формування відповідної інфраструктури (табл. 1).
Таблиця 1

Аналіз стратегій регіонального розвитку на період до 2027 року
в частині розвитку екотуристичної діяльності
Регіон
Вінницька

Стратегічна ціль
Регіон сталого гуманітарного розвитку

Волинська

Підвищення конкурентоспроможності
економіки
Якість життя та людський розвиток

Донецька
Житомирська

регіональної

Оперативна ціль
Розвиток туризму. Збереження та поширення
культурної спадщини Вінниччини
Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу
Гармонійний фізичний і духовний розвиток людини
Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини
Розвиток туристичної
та оздоровчої сфери
Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу

Створення сучасного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах
Закарпатська
Прискорення досягнення конкурентоспроможності
та інноваційності регіональної економіки
Запорізька
Конкурентоспроможна економіка регіону (яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у національному та
глобальному просторі
Івано-Франків- Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спе- Розвиток туристично-рекреаційної сфери
ська
ціалізації
Кіровоградська Сталий розвиток усіх територій
Розвиток логістичної та соціально-побутової інфраструктури територій
Київська
Підвищення конкурентоспроможності економіки регі- Розвиток туризму та рекреацій
ону
Львівська
Туристична привабливість
Підвищення атракційності та інфраструктурного
забезпечення туризму, курортів, оздоровлення,
спорту та рекреації.
Підвищення якості регіонального туристичного
продукту та його просування
Луганська
Економічне зростання регіону: конкурентоспромож- Системна підтримка бізнесу та його диверсифіканість, смарт-спеціалізація, сприятливе бізнес-середо- ція
вище
Миколаївська Стійке економічне зростання багатогалузевої економіки Розвиток туристичної та курортної індустрії
Одеська
Глобалізація туристичного
Потужний туристичний потенціал
та культурного середовища
та інфраструктурний розвиток
Полтавська
Збалансована інноваційна конкурентоспроможна еко- Сталий розвиток креативних індустрій, культури
номіка
та туризму
Рівненська
Збалансований розвиток територій області
Стимулювання економічної активності в громадах
Тернопільська Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів Розвиток туристичної індустрії.
життя населення
Підвищення рівня зайнятості сільського населення
Харківська
Забезпечення високої якості життя населення на всьому Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму
просторі регіону
Херсонська
Регіональний економічний розвиток з урахуванням Туристично-рекреаційна індустрія для відпочинку
діджиталізації та інноваційно-інвестиційних процесів та інтелектуально-духовного збагачення людей
Хмельницька
Підвищення конкурентоспроможності регіональної Розвиток туристичного потенціалу та креативної
економіки
індустрії
Черкаська
Висока якість життя: екологія, безпека, інфраструктура Розвиток і модернізація інфраструктури
Чернівецька
Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом Розвиток туризму та рекреації
сталого розвитку сільського господарства, переробної
промисловості та туризму (визначено на засадах smartспеціалізації)
Чернігівська
Підвищення конкурентоспроможності регіональної Підвищення ефективності використання рекреаекономіки
ційних ресурсів області

Складено автором.
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Як наголошено у Регіональній стратегії розвитку
Закарпатської області на період 2021—2027 років, пріоритетними завданнями розвитку туризму є розширення спектру туристичних послуг та курортних територій; розвиток туристичної і сервісної інфраструктури; маркетинг туристичних послуг і територій; розвиток регіональної мережі туристичних дестинацій.
У Стратегії регіонального розвитку Запорізької
області на період до 2027 року до першочергових заходів віднесено розвиток туристичної індустрії та рекреаційно-курортної зони Приазов’я.
У Стратегії розвитку Кіровоградської області на
2021-2027 роки йдеться про покращення стану рекреаційних зон і розвиток туристичних об'єктів, маршрутів, продуктів, туристичного маркетингу.
У Стратегії розвитку Київської області на 20212027 роки зазначено про створення та промоцію туристичних продуктів; розвиток туристичної інфраструктури; створення умов для залучення інвестицій у
сферу туризму та рекреацій; розвиток державно-приватного партнерства.
До ключових завдань, які наведено у Стратегії
розвитку Чернівецької області на період до 2027 року,
включено такі: створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, у тому
числі в гірських територіях; формування інфраструктури для розвитку туризму (сільського, зеленого) в
Карпатському регіоні; популяризація туристичного
потенціалу.
Досягнення оперативної цілі «Розвиток туристичного потенціалу та креативної індустрії», яку визначено у Стратегії розвитку Хмельницької області на
2021-2027 роки, має здійснюватися шляхом створення
об’єктів туризму, туристичних, культурних продуктів
та маршрутів; промоції туристичних продуктів і рекреаційного потенціалу; розвитку пріоритетних напрямів
туризму.
Як зазначено у Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до
2027 року, напрямами розвитку туризму є формування
об’єктів туристичної інфраструктури, створення сучасних туристичних продуктів.
У Стратегії розвитку Волинської області на період
до 2027 року йдеться про розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний,
«зелений», медичний туризм, тощо); туристичну промоцію області, підтримку інноваційних проєктів і заходів, що формують імідж регіону; розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема Шацького поозер’я.
У Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2027 року відмічено, що для гармонійного фізичного і духовного розвитку людини необхідно стимулювання ефективного та комплексного використання туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу регіону, у тому числі шляхом: збільшення туристичної та
рекреаційної інфраструктури; сприяння ефективному,
етичному та відповідальному туризму, що забезпечує
повагу, захист і відсутність надмірної експлуатації
людських та природних ресурсів; розширення туристичних та рекреаційних послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; посилення
співробітництва між суб’єктами туристичної діяльності тощо.
У Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року наголошено про формування позитивного туристичного іміджу регіону; розвиток турис-
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тичної інфраструктури для забезпечення ефективного
і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області; удосконалення інформаційної інфраструктури
рекреаційних та туристичних послуг і підготовку кадрів; створення конкурентоспроможних туристичних
продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням
споживачів та спрямованих на використання різних
туристичних ресурсів регіону.
У Стратегії розвитку Івано-Франківської області
на 2021-2027 роки зазначено про розвиток туристичної
інфраструктури та навігації; створення нових та підтримка існуючих туристичних продуктів і атракцій, у
тому числі на гірських територіях; маркетинг туристичного потенціалу.
Як відзначено у Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки, системну підтримку бізнесу
можна досягти розвиваючи туристично-рекреаційну
інфраструктуру та створюючи нові туристичні продукти.
У Стратегії розвитку Львівської області на період
2021-2027 років йдеться про розбудову санаторнокурортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури;
розвиток інформаційної та організаційно-інноваційної інфраструктури; підтримку та розвиток існуючих
і потенційних туристичних продуктів і послуг; забезпечення позиціонування та просування туристичних
дестинацій і туристичних брендів Львівщини; впровадження цифрових систем моніторингу туристичних
даних.
Серед ключових завдань, які визначено у Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027
року, названо створення і популяризацію туристичних
продуктів; розвиток туристичної та курортної інфраструктури.
У Стратегії розвитку Одеської області на період
2021-2027 років зазначено, що потужний туристичний
потенціал можна досягти завдяки створенню привабливого інвестиційного клімату в сфері туризму та курортів і сучасних туристичних продуктів; розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури.
Як зазначено у Стратегії розвитку Полтавської
області до 2027 року, забезпечення сталості креативних індустрій, культури та туризму можливо за рахунок розвитку туризму як сфери економіки, в тому
числі внутрішнього, зеленого, подієвого, історикокультурного, медичного тощо; формування мережі туристичних дестинацій та кластерів, туристичної інфраструктури.
У Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року одним з першочергових завдань визнано розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, виконання якого сприятиме стимулюванню економічної активності в громадах.
У Стратегії розвитку Тернопільської області на
2021-2027 роки йдеться про формування високоякісного
регіонального
туристичного
продукту
«TERNOPIL-YA: newemotions»; просування туристичного бренду та комплексного регіонального туристичного продукту на українському та міжнародному ринках; розвиток сільського зеленого туризму.
У Стратегії розвитку Харківської області на 20212027 роки наголошено про розбудову туристичної інфраструктури; підтримку розвитку туристичних дестинацій; формування туристичного іміджу Харківщини.
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У Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021-2027 років відзначено, що задля регіонального економічного розвитку варто створити умови
щодо промоції туристичного продукту та активізації
внутрішнього туризму; покращити якість туристичних
послуг.
У Стратегії сталого розвитку Чернігівської області
на період до 2027 року до основних завдань включено
формування позитивного іміджу області як регіону,
привабливого для туризму; розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури; розвиток зеленого (екологічного), подієвого, активного та інших видів туризму,
створення сучасних туристичних маршрутів та продуктів, а також центрів відпочинку.
У Стратегії розвитку Черкаської області на період
2021-2027 років йдеться про розвиток туристичної інфраструктури, у тому числі інклюзивно-орієнтованої.

Вищеперелічені Стратегії узгоджені з основними
аспектами регіонального розвитку, а саме: наближенням якості життя до європейських стандартів і розвитком людського потенціалу; підвищенням конкурентоспроможності економіки регіону; сталим розвитком територій населених пунктів і громад.
Однак, як свідчить аналіз, у цих стратегічних документах не приділено уваги створенню належних
умов формування інституційного середовища розвитку екотуристичної діяльності.
У більшості регіонів реалізуються програми розвитку туризму та рекреації, у яких зазначено про необхідність активізації екологічного туризму шляхом
розроблення нових туристичних продуктів, маршрутів
на території природно-заповідного фонду, впровадження моделі функціонування екотуристичних
шляхів (табл. 2).
Таблиця 2

Аналіз регіональних програм розвитку туристичної сфери
Назва документу
Напрями розвитку екологічного туризму
1
2
Програма розвитку туризму та Благоустрій рекреаційних зон та об’єктів туристичних відвідувань. Стимулювання розвитрекреації у Волинській області ку малого підприємництва у сфері організації відпочинку у селі, забезпечення його нормативно-правовою, рекламно-інформаційною та організаційною підтримкою органами
на 2016-2020 роки
виконавчої влади; створення умов для всебічного заохочення населення області до участі
у розвитку сільського туризму як високорентабельної ланки туристичної індустрії та додаткового джерела поповнення особистих доходів громадян, місцевих і державного бюджетів
Програма розвитку туризму та Розроблення туристичних маршрутів, зокрема: «Екологічний Південний Буг», «Зелене
курортів у Миколаївській об- розмаїття гранітно-степового Побужжя», «Екзотика Приінгулля», «Місто давніх греків —
Ольвія», «Найцікавіші об’єкти регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»
ласті на 2016-2020 роки
Програма розвитку туризму в Покращення стану та інфраструктури рекреаційних зон шляхом забезпечення облаштуЧеркаській області на 2018- вання та промоції відпочинкових, оздоровчих, паркових зон та об’єктів природного середовища
2020 роки
Обласна програма розвитку ту- Створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, грантів
ризму і курортів на 2016- (зокрема, Європейського фонду розвитку українського села) для впровадження інвести2020 роки (Полтавська область) ційних та інноваційних проєктів, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури,
підтримку середнього та малого підприємництва (зокрема в сільській місцевості ) у сфері
туризму і діяльності курортів, забезпечення їх промоції.
Створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення, зокрема
молодіжних готелів (хостелів), осель зеленого туризму на територіях, прилеглих до національної та регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів. Підтримка народних
промислів, розвитку підприємництва. Залучення народних промислів до формування
іміджу «Полтавщина без кордонів»
Програма розвитку туризму в Сприяння активізації екологічного туризму на базі територій природно-заповідного фонду
Рівненській області на 2016- області, зокрема розвиток мережі природно-заповідних об’єктів та запровадження нових
форм їх туристичної активності (зони відпочинку, екологічні стежки, екотуристичні візит2020 роки
центри тощо)
Програма розвитку туризму, Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури на основі розроблення, ознакування та
курортів і рекреації у Львівсь- впровадження шляхів активного й екологічного туризму
кій області на 2018-2020 роки
Програма розвитку туризму в Створення туристично- рекреаційної інфраструктури на територіях та об’єктах природноТернопільській
області
на заповідного фонду
2016-2020 роки
Програма розвитку туризму та Розширення номенклатури туристично-рекреаційних послуг.
курортів в Одеській області на Розвиток інфраструктури рекреаційних територій, утримання та благоустрій парків.
2017-2020 роки
Формування конкурентоспроможних кластерів у рекреаційній та туристичній сферах.
Формування механізму реалізації державно-приватного партнерства у сфері туризму та рекреації.
Заохочення сільського населення до розвитку приватної ініціативи щодо розвитку форм
сільського та аграрного туризму
Комплексна програма розвитку Створення туристичної та рекреаційної інфраструктури на територіях та об’єктах притуризму в Чернівецькій області родно-заповідного фонду (туристично-інформаційні пункти і центри, прокладання та облаштування екологічних стежок та місць відпочинку тощо)
на 2016-2020 роки
Програма розвитку туризму та Зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури та створення додаткової
курортів у Херсонській області платформи для розміщення, відпочинку, оздоровлення, супутніх туристичних послуг за
на 2019-2021 роки
рахунок залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
Проведення навчальних тренінгів для ефективної організації туристичної діяльності та
розширення асортименту туристичних послуг, розвитку сільського зеленого, екологічного
туризму
Регіональна цільова програма Розвиток туристичної інфраструктури і навігації.
розвитку туризму в Івано- Забезпечення сталості туризму шляхом зменшення негативного антропогенного впливу на
Франківській області на 2021 довкілля, туристичну привабливість територій.
Розвиток державно-приватного партнерства і кластерних ініціатив
рік
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Закінчення табл. 2
1
Концепція розвитку туризму в
Харківській області до 2020
року
Програма розвитку культури,
туризму та охорони нерухомої
культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки
Стратегія розвитку туризму Зеленого шляху «Медове коло»
на 2018-2022 роки (Рівненська
область)
Концепція розвитку туризму в
Луганській області до 2022 року
Програма сталого розвитку туризму в Сумській області
на 2018-2022 роки
Програма розвитку культури і
туризму Донецької області на
2020-2024 роки
Програма розвитку туризму і
курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки
Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській
області на 2021-2027 роки
Програма розвитку туризму
Хмельницької області на 20212025 роки (проєкт)

2
Розвиток туристичної інфраструктури і об’єктів туристичного інтересу
Забезпечення розвитку в'їзного та внутрішнього туризму.
Популяризація туристичного потенціалу області.
Розвиток екологічного туризму Харківського регіону шляхом презентації туристських
маршрутів «Екологічні маршрути Харківщини»
Активізація розвитку зеленого та екологічного туризму на основі створення нових туристичних продуктів
Сприяння розвитку потенціалу сільського туризму.
Впровадження моделі функціонування екотуристичних шляхів Greenways
Розробка та створення маршрутів активного та екологічного туризму.
Проведення заходів зі сприяння маркетинговій діяльності агротуристичних господарств
(зелених садиб)
Забезпечення розвитку в'їзного та внутрішнього туризму.
Розвиток туристичної інфраструктури області

Активізація сталого розвитку туристичної сфери області шляхом підтримки розвитку сільського та агротуризму.
Розвиток туристичної інфраструктури
Зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури та створення додаткової
платформи для розміщення, відпочинку, оздоровлення, супутніх туристичних послуг за
рахунок залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій
Розвиток екотуризму (зелений туризм, велотуризм, спортивний туризм, туристично-рекреаційні зони, курорти) в області.
Розвиток туристичної інфраструктури (розвиток інфраструктурних проєктів у сфері туризму та рекреації, знакування, «Місця відпочинку», туристичні маршрути тощо)
Програма розвитку туризму у Формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту та підвиВінницькій області на 2021- щення якості послуг (створення якісного туристичного продукту, нових туристичних дестинацій, відтворення народних традицій, розроблення нових туристичних маршрутів).
2027 роки (проєкт)
Активізація сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму (ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико-культурної спадщини та забезпечення їх
збереження і відтворення, розвиток агро- та сільського зеленого туризму)

Складено автором.

Разом з тим, у цих планових документах (табл. 3)
здебільшого використовується термін «сільський зелений туризм» (тим самим, існують розбіжності й неточності у застосованій термінології). При цьому, як
правило, у програмах йдеться про формування турис-

тичної інфраструктури, але нічого не сказано про
створення об’єктів екотуристичної інфраструктури. Не
прописано механізми організаційно-економічного, інформаційного, фінансового забезпечення розвитку
екотуристичної діяльності.

Таблиця 3
Термінологія з проблем екологічного туризму, яка застосовується у регіональних планових документах
розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер
Області
Вінницька
Волинська
Донецька
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Луганська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Сільський
туризм
+

Сільський
зелений
туризм
+
+

Екологічний
туризм
+

Туристично-рекреаційна
інфраструктура на територіях (у тому числі ПЗФ)
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

Туристична
інфраструктура

+
+

+

+
+
+

+
+
+

Складено автором.
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Висновки. У результаті проведеного дослідження
встановлено основні проблеми розвитку екотуристичної діяльності в регіонах України, серед яких можна
назвати такі:
обмеженість об'єктів туристичної інфраструктури
(готелів, мотелів, баз і зон відпочинку, об’єктів придорожнього сервісу тощо) та послуг для їх клієнтів і
неналежний рівень сервісу у переважній їх більшості
[33; 34];
невідповідність об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг сучасним вимогам щодо
технічної та функціональної якості [35];
диспропорція розвитку туристичної інфраструктури у громадах областей; незадовільний рівень інформаційно-рекламного забезпечення екотуристичної діяльності;
відсутність інфраструктурних комунікацій у рекреаційних зонах;
відсутність єдиної системи туристичного маркування рекреаційних територій;
бюджетне недофінансування сфери екотуризму за
напрямками розвитку екотуристичної інфраструктури
та промоції на зовнішніх ринках;
відсутність програм пільгового кредитування для
суб’єктів екотуристичної діяльності.
Крім цього, однією з ключових проблем є відсутність регіональних стратегій і програм розвитку екотуристичної діяльності. У прийнятих Стратегіях регіонального розвитку до 2027 року та Планах заходів з їх
реалізації нічого не зазначено про створення належної
екотуристичної інфраструктури.
У зв’язку з цим, доцільно внести зміни й доповнення до Стратегій регіонального розвитку до 2027
року та програм розвитку туризму й рекреації, а саме
включити комплекс заходів з активізації розвитку
екотуризму та формування об’єктів екотуристичної інфраструктури.
Це дозволить створити позитивний туристичний
імідж регіонів України; підвищити їх конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість; забезпечити
зростання рівня зайнятості та частки податкових надходжень від підприємницької діяльності в екотуристичній сфері; збільшити чисельність внутрішніх туристів, у тому числі туристів «вихідного дня», обсяги
продажу регіональних туристичних продуктів, кількість туристичних маршрутів, кількість новостворених
екотуристичних і рекреаційно-оздоровчих об’єктів,
чисельність працівників туристичної галузі.
У подальшому планується обґрунтувати авторський підхід до визначення поняття «екотуристична
інфраструктура» та розробити рекомендації щодо
вдосконалення інституційного забезпечення розвитку
й функціонування регіональної екотуристичної інфраструктури.
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