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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ:СУЧАСНІ
ПІДХОДИ ТА ШЛЯХИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Екологічний туризм, як суспільне явище, в Україні тільки зароджується, але
має всі підстави стати успішною, економічно сильною туристичною сферою,
привабливою як для вітчизняних, так і зарубіжних туристів, адже країна має
досить потужні ресурси.
Основою розвитку екологічного туризму в Україні є 6737 спеціально
відведених територій та об’єктів природного заповідного фонду. Їх загальна
площа перевищує 2,35 млн. га, що становить понад 3,9 % всієї площі держави.
Національні природні парки займають 20,9 % території природно-заповідного
фонду держави, біосферні заповідники – 9,6 %, регіональні ландшафтні парки –
17,2 %. За їхнім статусом на території цього ПЗФ повинна здійснюватися
рекреаційна діяльність, яка може проводитися у формі екологічного туризму.
Серед чинників, що стримують розвиток екотуризму в Україні за наявного
потужного екотуристичного потенціалу, переважають економічні й організаційні:
- слабкі інвестиції в інфраструктуру туризму, що позначається на стані
готельного, транспортного обслуговування, рівні надання послуг тощо;
- відсутність засобів з менеджменту та маркетингу екотуризму для
залучення потенційних;
- обмеженість туристських маршрутів у місцях екологічного туризму;
- нестача кваліфікованих фахівців у галузі екотуризму та відсутність
необхідної законодавчої бази;
- у сфері ціноутворення немає єдиних цивілізованих стандартів
формування цін на послуги;
24 листопада 2011 року Асоціація готельних об’єднань та готелів України та
Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» об’єднали свої зусилля на
шляху екологізації готельної галузі. З метою об’єднання зусиль спрямованих на
упровадження основних засад сталого розвитку і споживання в готельній галузі
було укладено Угоду між Асоціацією готельних об’єднань та готелів України та
Всеукраїнською громадською організацією «Жива планета» про співпрацю та
взаємодію.
Україна має багаті традиції в області гармонізації стосунків людини з
природою, що знайшли своє вираження в теорії і практиці заповідної справи.
Тобто, незважаючи на величезні фінансові труднощі, в Україні і сьогодні
знаходяться можливості для розвитку екологічного туризму в інтересах зберігання
природи в якості загальнонаціонального надбання.
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