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Однією з проблем туристичного бізнесу є недостатнє врахування потенціалу екологічних видів ту


ризму.

Зростання ринку туристичної галузі можливе за рахунок чотирьох основних напрямів: збільшення

кількості зарубіжних туристів, зростання кількості внутрішніх туристів, переорієнтація виїзного турис


топотоку на внутрішній ринок та збільшення тривалості перебування туристів у подорожі територією

України. В сучасних умовах, коли унаслідок стрімких інфляційних процесів швидко знижується плато


спроможний попит на закордонні тури, необхідно шукати ті види туризму, ресурси для яких розташо


вані на більшості території країни. Це, на нашу думку, є стратегічним напрямом, здатним забезпечити

розвиток туризму.

Важливим завданням у діяльності вітчизняних туристичних підприємств повинне бути забезпечення

унікальності та впізнаваності їх продукту. Ми також пропонуємо, по можливості, поєднувати обов'язки

малих туристичних підприємств сільського, зеленого та агротуризму по безпосередньому обслуговуван


ню туристів з обов'язками туроператорів та турагентів.

Однією з важливих проблем розвитку туризму в Україні є узгодження обсягів припустимого еколо


гічного навантаження на рекреаційні території з їх відновлювальною здатністю. Необхідно узгодження

вимог щодо економічної доцільності та екологічної безпеки. Ми вважаємо, що в північноукраїнських ре


гіонах, наприклад, має сенс створювати туристичні центри, "розпорошені" по території. Вони мають

орієнтуватися на більшу кількість малих туристичних підприємств, розташованих біля рекреаційних

об'єктів.

Будь
який туристичний проект повинен плануватися так, щоб зберігати і навіть, якщо це можливо,

покращувати стан навколишнього середовища. Це розуміння буде також мати інформаційне та світо


глядно
виховне значення, оскільки туристи будуть знайомитися з принципами і практикою таких нових

напрямів, як екоетика та екоестетика, а також глибше розуміти та цінувати природу рідної країни і світу

в цілому.

У цілому, екологічний туризм має величезний потенціал, котрий, за умови розумного його викорис


тання, дозволить отримувати значний ефект.

One of the problems of tourist industry is the insufficient use of the ecological tourism's potential.

The increase of the touristic market can be provided by four main ways: rising the quantity of the foreign

tourists, rising the quantity of the domestic tourists, turning the stream of out
going tourists to Ukrainian market

and lengthening the time of travels in Ukraine. In contemporary situation when as the result of the inflation

processes the demand for the foreign tours is rapidly decreasing, it is necessary to find the kinds of tourism that

can make use of the resources present on the most part of Ukraine's territory. This is the strategic way of developing

tourism.

Ukrainian touristic enterprises should aim at providing the uniqueness and recognizability of their product.

We also suggest, where it is possible, for the rural, green and agro touristic enterprises to combine the functions

of both providers of the immediate services and touristic operators and agents.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з проблем туристичного бізнесу є недо�

статнє врахування потенціалу екологічних видів туриз�
му. В сучасних умовах, коли унаслідок стрімких інфля�
ційних процесів швидко знижується платоспроможний
попит на закордонні тури, необхідно шукати ті види ту�
ризму, ресурси для яких розташовані на більшості те�
риторії країни. До таких видів туризму відносяться еко�
логічний, біологічний, підтримуючий, природний, м'я�
кий, аграрний, сільський, зелений, які можна узагаль�
нено означити терміном "екологічно�орієнтований ту�
ризм". Концентрація зусиль держави і приватного сек�
тору на розвитку саме цього виду туризму здатна за�
безпечити стабілізацію, а згодом — і підйом галузі в
Україні. Вона, на нашу думку, є стратегічним напрямом,
здатним забезпечити розвиток внутрішнього туризму,
включення широких верств населення в туризм, підви�
щення соціальної ролі галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Використовуючи майже незадіяний потенціал тих

видів туризму, основу яких складає спілкування відпо�
чивальників з природою, використання продуктів хар�
чування, вироблених у селянських господарствах, є
можливість спрямувати розвиток галузі у соціально
орієнтоване русло, включити численні маси громадян у
відпочинок на території України. На таку можливість
вказують дослідження Баумгартена Л.В. [2], Гриньке�
вич О.С. [3], Гулич О.І. [4], Данильчука В.Ф. [5].

Аналіз праць дослідників екологічно орієнтованих
видів туризму Івениної А.В. [6], Киреевої Ю.В. [7], Ко�
валя П.Ф. [8], Костриці М.М. [9], Любіцевої О.О. [10]
дає можливість вибудувати стратегічний напрямок роз�
витку туристичної сфери, використовуючи переваги цих
видів туризму, зокрема, невеликі початкові капітальні
вкладення, доступність і розповсюдженість ресурсів,
рекреаційну ефективність, невисоку ціну (у порівнянні
із відпочинком за кордоном). Для реалізації цієї стра�
тегії необхідною умовою є надання туристичних, роз�
важальних, оздоровчих послуг на теренах природи з
одночасним відновленням природно�рекреаційного по�
тенціалу територій на засадах диверсифікації з високо�
технологічними підприємствами.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на велику кількість наукових робіт з
теми, досі залишаються невирішеними проблеми коор�
динації зусиль приватного сектору і держави в процесі
створення засад для розвитку туристичних підприємств,
які будуть широко використовувати екологічні принци�
пи розробки всіх складових туристичного продукту.
Крім того, такий продукт має містити інвестиційно�інно�

One of the important problems of Ukrainian tourism development is the providing correlation between the

maximal possible ecological strain on the recreational territories and the ecosystem's ability of self
perpetuation.

It demands the theoretical foundation of demands of economic gain and ecologic sustainability. We consider

that, for example, in North Ukrainian regions it is advisable to create touristic centers "dispersed" through the

territory. They should be connected to the larger number of small touristic enterprises, situated near the

recreational objects.

Any touristic project must be planned to sustain, and, if possible, better the environment. The understanding

of this would also have informational and educational value, as the tourists would become acquainted with the

principles and practice of such new trends as eco
ethics and eco
esthetics. It leads to the better understanding

and appreciation of nature of the country and of the world.

That is why ecological tourism has a great potential that, on condition of its adequate use, would allow

achieving considerable effect.
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ваційні компоненти, враховувати соціальні пріоритети
та умови збереження екологічних систем і рекреацій�
ного потенціалу на всій території країни.

МЕТА СТАТТІ
Вплив стратегічного планування на розвиток тури�

стичної галузі здебільшого залишається поза увагою
керівництва підприємств, установ, організацій, здатних
вплинути на покращення його стану. Однією з умов
реалізації програми розвитку туризму є врахування по�
зитивних факторів розвитку екологічно орієнтованих
видів туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зростання ринку туристичної галузі можливе за

рахунок чотирьох основних напрямів: збільшення
кількості зарубіжних туристів, зростання кількості
внутрішніх туристів, переорієнтація виїзного туристо�
потоку на внутрішній ринок та збільшення тривалості
перебування туристів у подорожі територією України.
Реалізація перелічених резервів зростання попиту мож�
лива за рахунок поширення інформації про туристичні
об'єкти та споживчі переваги українського турпродук�
ту як серед населення країни, так і за кордоном. Зважа�
ючи на важливість галузі для економіки, необхідною
умовою її розвитку має стати підвищення відповідаль�
ності за поширення інформації про українські турис�
тичні бренди державними установами. Маючи розгалу�
жену систему засобів масової інформації як усередині
країни, так і за кордоном, контролюючи медійний
простір, утримуючи спеціалістів, обізнаних із культу�
рою та мовою інших країн, саме держава володіє най�
більшими можливостями щодо поширення інформації.

Важливим завданням у діяльності вітчизняних ту�
ристичних підприємств повинне бути забезпечення уні�
кальності та впізнаваності їх продукту. Різноманітні
процеси, які відбуваються протягом всього життєвого
циклу туристичних підприємств, не завжди забезпечу�
ють надходження якісних зовнішніх ресурсів та своє�
часний вихід якісного турпродукту. На жаль, часто має
місце дисбаланс між цими потоками: туристичні
підприємства використовують неповторні, якісні, а іноді
й дивовижні за своїми характеристиками ресурси, але
не можуть раціонально вибудувати з них турпродукти
з притаманними їм унікальними споживчими властиво�
стями. Іноді відбувається протилежний процес, коли
окремим туристичним підприємствам вдається створи�
ти якісний ексклюзивний турпродукт навіть із тривіаль�
них ресурсів. Перша ситуація є неприпустимою, оскіль�
ки необхідно чітко знати можливості створення екск�
люзивних турпродуктів. Від цього залежатиме впізна�
ваність того чи іншого туристичного підприємства на
відповідному ринку, його здатність асоціюватися з при�
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таманним лише йому набором розваг. Інакше образ ту�
ризму України перетвориться на одноманітне кліше "па�
м'яток барокової архітектури" чи "короткотривалого
екскурсійного".

Крім того, короткотривалість перебування туристів
не дозволяє акумулювати кошти в обсягах, достатніх
для інвестування у власний розвиток, що, в свою чергу,
не дає можливості включати в обіг додаткові туристичні
дестинації, використовувати ресурси лісостеповоих зон,
надавати нові види розваг, розвивати ефективну систе�
му менеджменту. Розірвати це порочне коло слід за до�
помогою ефективного маркетингу для вузьких сегментів
споживачів, який сформує вимоги до оснащення турис�
тичних об'єктів відповідними технічними, транспортни�
ми, розважальними засобами, здатними задовольнити
потребу в отриманні різноманітних вражень та розваг
для всіх сегментів туристичного ринку.

Позитивний світовий досвід співпраці туристичних
підприємств з державними органами, промисловими, бу�
дівельними та іншими галузями заради розбудови туриз�
му свідчить про доцільність створення туристичних
підприємств саме як організаційного елемента туристич�
ної галузі, який повинен безпосередньо забезпечувати
контроль, використання, розвиток компонентів турис�
тичної інфраструктури, введення в обіг туристичних ре�
сурсів, експлуатацію наявних дестинацій. Для того, щоб
туристичні підприємства стали ефективними в розбудові
галузі, їх необхідно зорієнтувати на: виконання функцій
поширення інформації про туристичні переваги, продук�
ти та підприємства відповідної території; розробку за�
гальних проектів розвитку туристичної індустрії для
території та залучення інвестиційних ресурсів до їх
здійснення; розвиток інфраструктури; сприяння розвит�
ку туристичних підприємств; збір та поширення інфор�
мації про інновації в туризмі; контроль за навантажен�
ням на туристичні об'єкти при їхньому використанні та
за їх відновленням; контроль за якістю туристичних
послуг, рівнем обслуговування відпочивальників тощо.

Для рекреації і контакту з природою міському жи�
телю необхідно майже на порядок більше території, ніж
для того, щоб забезпечити його харчуванням, і на два
порядки більше, ніж для проживання в місті. Ці харак�
теристики можуть слугувати певною теоретичною ос�
новою для розрахунку техніко�економічних показників
екологічно�орієнтованих туристичних підприємств. Як
зазначає І.В. Безуглий [1], специфіка українських рек�
реаційних ресурсів, зокрема, лісів, озер, річок, трав'я�
ного покриву природно�заповідних територій полягає
в їхньої чутливості до забруднення тривалих термінах
відтворення. Тому варто визначати кількість сконцент�
рованих навколо однієї дестинації місць проживання з
одночасною розробкою і дотриманням норм екологіч�
ної безпеки для даної території. Необхідно узгоджен�
ня вимог щодо економічної доцільності та екологічної
безпеки. Ми вважаємо, що в північноукраїнських регіо�
нах, наприклад, має сенс створювати туристичні цент�
ри, "розпорошені" по території. Вони мають орієнтува�
тися на більшу кількість малих туристичних підпри�
ємств, розташованих біля рекреаційних об'єктів. Не
менш важливим питанням є планування коштів, необхі�
дних для створення туристичного центру.

Загалом, існує значна кількість факторів, які необ�
хідно враховувати при розробці стратегії екологічно�
орієнтованого туризму:

— велика площа рекреаційних територій надає по�
тенційну можливість рівномірно розподілити по тери�
торії України туристичні підприємства різноманітного
спрямування, що вирівняє дисбаланс розвитку турис�
тичної галузі між територіями країни;

— наявність значного туристичного потенціалу, яка
дає можливість починати створення нових туристичних
центрів на територіях з найвищими показниками рівня
концентрації природно�рекреаційного потенціалу на
одного рекреанта;

— розгалуженість мережі дестинацій дозволяє роз�
вивати туристичні маршрути як на регіональному рівні,
так і на загальнодержавному, що дозволяє через них
поєднувати взаємодію між туристичними утвореннями;

— можливість використання коштів місцевих бюд�
жетів призводить до необхідності включення до проце�
су розвитку туризму фінансових установ (банків, стра�
хових, інвестиційних, венчурних) для розробки взаємо�
вигідних схем самоінвестування.

— сприятливе співвідношення факторів виробницт�
ва туристичного продукту є запорукою сталого розвит�
ку її туристичної галузі;

— заходи, які розробляються для розвитку турис�
тичної галузі, мають стати поштовхом для розвитку
позитивних і нівелювання негативних факторів.

Ми також пропонуємо, по можливості, поєднувати
обов'язки малих туристичних підприємств сільського,
зеленого та агротуризму по безпосередньому обслуго�
вуванню туристів з обов'язками туроператорів та тура�
гентів. Об'єднуючись у більш крупні асоціації, вони
одержуватимуть уже готову збутову мережу туристич�
них пакетів, яка буде поєднувати як вертикальну, так і
горизонтальну збутову інтеграцію. Для реалізації тури�
стичних продуктів туристичні підприємства зможуть
використовувати власні системи збуту або послуги ту�
рагенцій, які вони створять або придбають з метою по�
ширення обсягів продаж з мінімальними витратами.
Таку систему можна розглядати як вертикальну збуто�
ву інтеграцію. Горизонтальна інтеграція також матиме
місце на туристичному ринку через укладання угод про
взаємопродаж партій повних туристичних пакетів як
між туристичними центрами, так і між окремими під�
приємствами в їхньому складі.

Однією з важливих проблем розвитку туризму в
Україні ми вважаємо узгодження обсягів припустимо�
го екологічного навантаження на рекреаційні території
з їх відновлювальною здатністю. Ці обсяги залежать від
пропускних потужностей туристичних об'єктів, турис�
тичної інфраструктури країни і її туристичних марш�
рутів. Основною вимогою до координаційно�інформа�
ційних органів туристичної сфери в Україні має бути
їхня здатність керувати діяльністю підприємств,
співпрацюючих в туристичній галузі, щодо відтворення
туристично�рекреаційного потенціалу. Ми пропонуємо
вирішити цю проблему шляхом визначення зон відпові�
дальності, а також надати повноваження контролюва�
ти виконання нормативів відновлення природно�рекре�
аційного потенціалу. Туристичні підприємства відпові�
датимуть за збереження на цих територіях екологічно
сприятливого стану рекреаційних ресурсів, за підтрим�
ку в належному вигляді об'єктів культурно�історичної
спадщини, а також застосовуватимуть логістичний
підхід "точно в строк", при якому послідовно усуваєть�
ся усе зайве, що веде до подорожчання туристичного
продукту, не підвищуючи його споживчої цінності.

Невід'ємною складовою досягнення рівня самоокуп�
ності туристичних підприємств, які обрали в якості своєї
місії інноваційний підхід до екологізації туристичної
сфери, особливо тих, до складу яких входять території
природно�заповідного фонду, є стимулювання розвитку
їхньої діяльності з пріоритетною орієнтацією на еколог�
ічний, у тому числі сільський і зелений, туризм. Це надає
можливість формування нового, уніфікованого визна�
чення місії для всіх без винятку туристичних підприємств.
Ми пропонуємо викласти місію як "надання туристичних,
розважальних, оздоровчих послуг на теренах природи з
одночасним відновленням природно�рекреаційного по�
тенціалу підпорядкованих територій на засадах дивер�
сифікації з високотехнологічними підприємствами". Це
розуміння буде також мати інформаційне та світогляд�
но�виховне значення, оскільки туристи будуть знайоми�
тися з принципами і практикою таких нових напрямів як
екоетика та екоестетика, а також глибше розуміти та
цінувати природу рідної країни і світу в цілому.
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Відомо, що туристичний рух у широкому розумінні
є одним з елементів руйнування природного середови�
ща. Тому розвиток туризму вимагає постійних проду�
маних дій аби не збільшувати конфлікту з природою.
Для цього ми пропонуємо на стадії проектування тури�
стичних підприємств передбачати будівництво очисних
споруд і систем видалення відходів. Заходи щодо
підтримки рекреаційних властивостей території на по�
трібному рівні мають передбачати наявність в майбутніх
туристичних підприємствах власних автономних очис�
них споруд, тепло� та енергозберігаючого обладнання,
наприклад сонячних батарей та вітроенергостанцій.
Доцільно використовувати електротранспорт для пере�
везення груп туристів під час відпочинку чи огляду,
віртуальне полювання, продукти харчування із підсоб�
них господарств. Крім того, варто приділити увагу роз�
вагам, які не шкодять зовнішньому середовищу: повітря�
ним кулям і дирижаблям, пейнтболу, верховій їзді та ін.
В перспективі туристичні центри зможуть утримувати
ставки для вирощування риби для рибалок.

Це, з одного боку, спричинить деяке перевищення
обсягів первинних вкладень, але з іншого — подібні спо�
руди в сучасному технічному та дизайнерському офор�
мленні самі по собі зможуть стати елементами атракцій
і виховання екологічного світогляду туристів.

Практичними результатами застосування екологі�
чно�орієнтованих видів туризму в якості стратегічного
напряму розвитку галузі мають стати:

— раціональне формування інвестиційного портфе�
ля туристичного підприємства та чітка визначеність на�
прямів інвестування;

— гнучкість прогнозування і можливість викорис�
тання для цього існуючих, опрацьованих математичних
методів та комп'ютерного забезпечення;

— можливість корегування цілей і завдань при пе�
реході до наступного етапу;

— забезпечення спадкоємності торгового бренду,
іміджу, якості турпродукту та можливість створення
спільної системи управління якістю туристичних послуг;

— полегшення управлінського обліку;
— взаємна зацікавленість учасників створення ту�

ристичних центрів;
— ексклюзивність туристичних послуг як захисту

інновацій, коли технологія, розроблена для конкретних
ресурсів, місцевості, дестинації, не зможе бути скомпі�
льована конкурентами;

— спільний захист інтересів.
Щоб Україна отримала реальну можливість розви�

вати туристичну галузь, необхідно здійснити комплекс
заходів, що дозволять усунути перераховані вище нега�
тивні тенденції. Першим кроком тут могло б стати ство�
рення стратегії розвитку туристичної галузі, яка повин�
на грунтуватися на комплексі умов, сприятливих для
залучення інвестицій, та запровадження реальних ме�
ханізмів стимулювання будівництва і реконструкції
об'єктів туристичної й курортно�рекреаційної інфрас�
труктури. Окрім того, не менш важливими є також
організація належних умов для розвитку іноземного та
внутрішнього туризму (зокрема, через підвищення
якості туристичних послуг, розвиток окремих туристич�
них центрів, стимулювання екологічних видів туризму),
сприяння розвиткові готельного бізнесу, забезпечення
гармонізації національних стандартів, а також підви�
щення якості туристичних послуг. Наступними крока�
ми мають стати створення загальнонаціонального реє�
стру туристичних ресурсів України, та забезпечення їх
раціонального використання й охорони; ретельні дос�
лідження туристичного ринку, що дозволить підготу�
вати інформацію про Україну і її туристичні можливості
та поширити її на міжнародному туристичному ринку й
усередині держави. Тобто йдеться про туристичний
імідж як країни в цілому, так і окремих регіонів.

Окрім того, рекреаційне планування матеріальної
бази має стати частиною загального плану облаштуван�

ня території. Перед початком будівництва нового тури�
стичного комплексу слід ретельно і повно вивчити його
вплив на економіку і природу регіону. Це повинно ста�
ти частиною соціальної політики місцевих органів вла�
ди. Важлива умова реалізації такого проекту — отри�
мання санітарного дозволу на утилізацію відходів і т.д.
Адже його негативний вплив на оточуюче середовище
— серйозна причина для відхилення проекту місцевою
адміністрацією. Повітря, грунтові й наземні води, пляжі
й ліси повинні залишатися чистими і захищеними. Тож,
будь�який туристичний проект повинен плануватися
так, щоб зберігати і навіть, якщо це можливо, покращу�
вати стан навколишнього середовища.

Зрозуміло, що екологічно�орієнтований туризм не
може змагатися з морськими курортами чи популярни�
ми туристичними центрами на кшталт Парижа, проте він
устиг зайняти власну нішу на ринку туристичних послуг.
Так чи інакше екологічно�орієнтований туризм створює
робочі місця в сільській місцевості, сприяє використан�
ню місцевих ресурсів, розширює можливості відпочин�
ку для малозабезпеченого контингенту.

В Україні ця ніша внаслідок законодавчих прогалин
і фактичної байдужості держави освоєна досить слабо
і поки що переважно тримається на ентузіазмі окремих
людей. Є два основні види організації такого відпочин�
ку городян свого регіону і жителів інших місцевостей
або іноземних туристів: шляхом здачі у найм невеликих
будиночків або квартир чи кімнат у невеликих готелях
або котеджах, влаштованих у мальовничих місцевостях;
організації проживання відпочиваючих на фермі в
сільському будинку безпосередньо в сім'ї. Це дозволяє
туристам ближче познайомитися з сільським побутом,
пізнати звичаї, взяти посильну участь у господарських
роботах, харчуватися за одним столом з господарями й
т.ін. Хоча така практика може створювати певні незруч�
ності й клопоти господарям, та це приносить у дім не�
обхідні додаткові гроші й певним чином урізноманітнює
рутину фермерського буття. Для гостей спеціально ви�
діляються одна або декілька кімнат, вони належно при�
бираються, надається постільна білизна і необхідні речі,
нерідко навіть одяг і взуття.

Постійно зростає зацікавлення людей визначними
культурними, історичними та природними пам'ятками,
якими багата Україна. А сучасне транспортне сполучен�
ня може зробити цей регіон доступним не лише для ук�
раїнців, а й для іноземців. Та перелік пропонованих для
відвідин визначних пам'яток повинен розширюватися,
до нього мають увійти усі культові споруди, замки й інші
об'єкти, здатні зацікавити мандрівників з усього світу.

Однією з найважливіших умов залучення туристів є
підвищення комфортності готелів і якості обслуговуван�
ня. Бажано в кожному номері встановлювати відеоте�
лефон і комп'ютер, підключений до глобальної мережі,
для відправки будь�якої інформації. Слід пам'ятати, що
більшість організаторів конгресного туризму надають
великого значення екології. Також зростає попу�
лярність готелів�музеїв, тобто старих приватних го�
телів, що одночасно відповідають світовим стандартам,
і зберігають неповторну чарівність давнини. Окрім до�
машньої обстановки і помірних цін, вони дарують тури�
стам і неповторну кухню. Меню ресторанів, барів, кафе
теж повинне бути різноманітним і, враховуючи зроста�
ючу популярність екзотичної кухні, мати власні родзин�
ки.

Розвиток туризму на перспективу визначатиметься
чинниками соціального, економічного, політичного та
екологічного характеру. Великий вплив на розвиток
екологічно�орієнтованого туризму виявлятиметься ко�
н'юнктурою світового туристичного ринку. Ці дві гру�
пи чинників включають екзогенні і структурні змінні. До
екзогенних змінних можна віднести соціальні, політичні,
екологічні, демографічні чинники, а також ступінь нау�
ково�технічного прогресу, торгівлі, транспорту, зв'яз�
ку й ін. До структурних — чинники, що визначають
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структуру туристичного ринку: попит на послуги, їх
пропозицію, розподіл самих ринків. Ці чинники мають
різну динаміку зміни в часі й просторі і різний рівень
впливу на розвиток туризму.

Основні напрями розвитку туризму в Україні на най�
ближчу перспективу визначені у Законі України "Про
туризм". Пріоритет розвитку вітчизняної туристичної
індустрії буде за наступними видами туризму: внутрішнім,
в'їзним, соціальним, самодіяльним. Враховуючи також
світові тенденції, можна прогнозувати такі напрями роз�
витку регіонального туризму. Насамперед структура виї�
зду�в'їзду (наразі переважає виїзд) поступово змінюва�
тиметься на користь в'їзду. Причому подальше збільшен�
ня долі в'їзного туристського потоку відбуватиметься за
рахунок країн далекого зарубіжжя. Спостерігатиметь�
ся поступова переорієнтація внутрішнього туристсько�
го потоку в традиційні для українських громадян області:
Рівненську, Київську, Чернігівську, Житомирську. Одно�
часно продовжуватиме розвиватися прикордонний ту�
ризм, підвищуватиметься питома вага внутрішнього ту�
ризму за рахунок збільшення молодіжних поїздок та
рухливості літніх людей і осіб з середнім рівнем доходу,
а дитячо�юнацький туризм розвиватиметься у межах са�
модіяльного, спортивного, похідного й пізнавального.
Паралельно відроджуватимуться традиції туризму вихі�
дного дня (так звані сімейні уїк�енди), що спостерігаєть�
ся уже зараз, зростатиме кількість екскурсій у програ�
мах пізнавального внутрішнього туризму, збільшувати�
меться популярність екологічного туризму і подорожей
малими містами України.

ВИСНОВОК
Зважаючи на те, що нові технології у всіх галузях

діяльності людини забезпечать стрімкий ривок у роз�
витку міжнародного ринку туризму, можна зробити ряд
важливих висновків щодо потенціалу зростання турис�
тичного ринку в Україні. Політична, соціальна і фінан�
сова інтеграція у світі сприятиме розвитку і вдоскона�
ленню торгівлі, готельної і транспортної інфраструк�
тури та інших ресурсів туристичного ринку, дбайливо�
му використовуванню навколишнього середовища в
цілях туризму, гарантуватиме безпеку туристів як в
індустріально розвинутих, так і в країнах, що розвива�
ються. Це дозволяє стверджувати, що екологічний ту�
ризм мас величезний потенціал, котрий, за умови розум�
ного його використання, дозволить отримувати значні
прибутки. І вітчизняний як частина загального потоку,
складовою частиною котрого є екологічний туризм, —
за умови приєднання до європейської спільноти, — теж
не залишиться осторонь цього процесу.
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