
Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні

Екологічний туризм (екотуризм) набуває усе більшого поширення у сучасному світі.
Причому, темпи зростання популярності екологічного туризму прямо пропорційні темпам
зменшення кількості незмінених природних та традиційних культурних ландшафтів.

Існує два основні напрямки екологічного туризму. Відповідно до першого з них, головним
об'єктом екотуризму є малозмінені природні території. Цей напрямок виник у США у
середині 80-х років ХХ ст. в рамках організації туристських мандрівок у найбільш
віддалені і неосвоєні регіони світу. Паралельно об'єктами екотуризму у США стали також
місцеві національні природні парки. Другий напрям розвитку екотуризму, який набув
поширення насамперед в Європі, і в Україні зокрема, спрямований на відвідування, поряд
із малозміненими людською діяльністю природними територіями, і об'єктів традиційної
місцевої культури. У зв'язку із зосередженням уваги на організації відпочинку
насамперед у сільській місцевості, цей напрямок екологічного туризму у нас часто
називають сільським або агротуризмом. Саме другий напрямок розвитку екотуризму є,
на нашу думку, найбільш перспективним, з огляду на стрімке скорочення кількості
малозмінених природних ландшафтів, у тому числі і в Україні.

Проаналізувавши основні напрямки розвитку екологічного туризму у світі, а також,
беручи до уваги основні положення концепції "сталого розвитку", можемо зробити
висновок, що екотуризм - це туристська діяльність, метою якої є пізнання особливостей
малозмінених природних і традиційних культурних ландшафтів за умови збереження
ландшафтного різноманіття.

В Україні екологічний туризм перебуває на початковій стадії розвитку. Екотуристичні
мандрівки організовуються переважно на самодіяльному рівні, комерційна діяльність у
цьому напрямку лише зароджується. Однак уже помітне виділення двох шляхів розвитку
екологічного туризму – "американського" та "європейського". Перший формується у
вигляді організації спортивно-туристських подорожей в екстремальних природних
умовах, другий  - у формі організованого відпочинку у сільській місцевості із залученням
до традиційної місцевої культури (в Україні цей вид туризму називають сільським
зеленим або агротуризмом).

Україна володіє достатніми екотуристичними ресурсами, використання яких, поряд із
зростаючим попитом на туристичні послуги, закономірно призведе до інтенсифікації
розвитку інфраструктури та територіальної організації екотуристичної діяльності.
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