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АНОТАЦІЯ 

 

Безугла Л.С. Регіонально-інноваційна модель розвитку 

екотуристичної інфраструктури. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна 

економіка. – Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 

2021. 

В дисертаційній роботі запропоновано обґрунтування теоретико-

методологічних, методичних та прикладних засад, а також розробка 

практичних рекомендацій щодо формування та функціонування 

регіональної моделі розвитку екотуристичної інфраструктури регіону.  

Авторкою вперше сформульовано поняття «синергетичного 

гістерезису» та доведено що, його використання для функціонування 

підприємств задіяних в туристичній інфраструктурі надасть можливість 

розглянути основу взаємодії дисипативних систем в економічному аспекті, 

що в свою чергу дозволить більш ретельно та детально визначити причини 

негативних тенденцій. Обґрунтовано симбіоз екотуристичних підприємств 

та місцевих громад у розвитку екотуристичної інфраструктури. 

Запропоновано регіонально-інноваційну модель розвитку екотуристичної 

інфраструктури, впровадження якої сприятиме зростанню доходів 

сільського населення, збільшенню обсягів надходжень до місцевих 

бюджетів, скороченню рівня безробіття за рахунок створення додаткових 

робочих місць, активізації розвитку малого підприємництва в регіоні та 

державно-приватного партнерства на основі залучення приватних 

інвестицій. 

Удосконалено методичний підхід щодо класифікації розвитку 

інфраструктури основних курортів регіону. Визначено економічну сутність 

поняття «туристична мотивація», яке визначено як сукупність потреб, які 



впливають на людину в процесі участі у туристичній діяльності та 

виступають центральним фактором у процесі прийняття рішень. 

Сформовано методичні підходи просування та комерціалізації 

екотуристичної інфраструктури. Визначено методичний підхід щодо 

стимулювання розвитку екотуристичної інфраструктури шляхом 

застосування податкової знижки. Запропоновані напрями популяризації 

сільського зеленого туризму. 

В дисертаційні роботі дістали подальший розвиток методичні 

підходи щодо розширення заповідних територій регіонів, дефініція 

«екотуристична інфраструктура», що передбачає коллаборацію суб’єктів 

підприємництва та об’єктів екотуристичного значення, які забезпечують 

функціонування екотуристичної діяльності та регулюють рух 

матеріальних, фінансових, духовних та інформаційних потоків між ними. 

Крім того, надано пропозиції щодо удосконалення  основних 

інституційних засад, які забезпечать створення й належне функціонування 

екотуристичної інфраструктури за рахунок проведення постійних 

маркетингових досліджень у сфері екотуристичної інфраструктури та щодо 

активізації співпраці між органами влади, інвесторами, бізнес-

структурами, закладами освіти, науковими установами з урахуванням 

закордонного досвіду, що дозволить визначити екотуристичну діяльність 

регіону більш конкурентоспроможною. Охарактеризовано вплив факторів 

макросередовища на діяльність об’єктів екотуристичної інфраструктури. 

Ключові слова: екологічний туризм, екотуристична інфраструктура, 

синергетичний гістерезис, сільський зелений туризм, туристична 

привабливість територій. 

 

SUMMARY 

 

Bezuhla L.S. Regional-innovative model of ecotourism infrastructure 

development. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 



Thesis for a scientific degree of the Doctor of Economics, specialty 

08.00.05 - development of productive porces and regional economy. - Odessa 

National Academy of Food Technologies, Odessa, 2021. 

In the dissertation work, the substantiation of the theoretical, 

methodological, methodological and applied foundations is proposed, as well as 

the development of practical recommendations for the formation and 

functioning of a regional model for the development of the ecotourism 

infrastructure of the region. 

The author was the first to formulate the concept of "synergistic 

hysteresis" and proved that its use for the functioning of enterprises involved in 

the tourism infrastructure will allow us to consider the basis of the interaction of 

dissipative systems in the economic aspect, which in turn will allow to more 

thoroughly and in detail determine the causes of negative trends. The symbiosis 

of ecotourism enterprises and local communities in the development of 

ecotourism infrastructure has been substantiated. A regional innovative model 

for the development of ecotourism infrastructure has been proposed, the 

introduction of which will contribute to the growth of incomes of the rural 

population, an increase in revenues to local budgets, a reduction in the 

unemployment rate by creating additional jobs, enhancing the development of 

small business in the region and public-private partnership based investment. 

The methodological approach to the classification of the infrastructure 

development of the main resorts of the region has been improved. The economic 

essence of the concept of "tourist motivation" is determined, which characterizes 

the totality of needs that affect a person in the process of participating in tourist 

activities and act as a central factor in the decision-making process. Methodical 

approaches to the promotion and commercialization of ecotourism infrastructure 

have been formed. The methodological approach to stimulate the development 

of ecotourism infrastructure by applying a tax discount has been determined. 

The directions of popularization of rural green tourism are proposed. 



The dissertation work further developed methodological approaches to 

expanding the protected areas of the regions, the definition of "ecotourism 

infrastructure", which provides for the collaboration of business entities and 

objects of ecotourism value, ensuring the functioning of ecotourism activities 

and regulating the movement of material, financial, spiritual and information 

flows between them. In addition, proposals were made to improve the basic 

institutional frameworks that will ensure the creation and proper functioning of 

ecotourism infrastructure through ongoing marketing research in the field of 

ecotourism activities and to enhance cooperation between authorities, investors, 

business structures, educational institutions, scientific institutions, taking into 

account foreign experience, which will make it possible to determine the 

ecotourism infrastructure of the region as more competitive. The influence of 

macroenvironmental factors on the activities of ecotourism infrastructure objects 

is characterized. 

Key words: ecological tourism, ecotourism infrastructure, synergistic 

hysteresis, rural green tourism, tourist attractiveness of territories. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Актуальність розвитку екотуристичної 

діяльності в Україні зумовлюється першочерговою необхідністю 

невідкладного вирішення соціально-економічних та екологічних проблем 

регіонів. На сучасному етапі розвитку регіональної економіки уряд 

проголошує екологічний туризм одним з пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку країни. Це задекларовано у Стратегії розвитку 

туризму та курортів на період до 2026 року, що схвалено Кабінетом 

Міністрів України (розпорядження №168-р від 16.03.2017 р.) та відповідає 

Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр., яка 

затверджена Кабінетом Міністрів України (постанова № 695 від 05.08.2020 

р.). 

Розвиток ринку туристичних послуг та його інфраструктурне 

забезпечення є актуальною проблемою і важливою перспективою для 

Дніпропетровської області. Цей сектор відіграє помітну роль у 

регіональній економіці, що, відповідно, потребує розвитку місцевої 

інфраструктури, диверсифікації видів туристичних послуг, підвищення 

ефективності управлінських рішень щодо регулювання галузі та реалізації 

стратегічних пріоритетів відповідно до стану та тенденцій кон’юнктури 

внутрішньо-регіонального туристичного ринку. Туристичний ринок є 

досить гнучким середовищем ведення бізнесу, оскільки швидко реагує як 

на зміну туристичного попиту та пропозиції, так і на зміни у зовнішньому 

середовищі. З іншого боку, важливою характеристикою професійної 

діяльності на цьому ринку є безпосередня залежність від локальних умов 

(природне середовище та облаштованість місць відвідування, 

інфраструктура, організація) і факторів креативності й інноваційності 

суб’єктів господарювання, що визначають ринкову цінність та 

унікальність туристичного продукту. Все це робить туризм 

Дніпропетровської області важливою сферою регіональної економіки, що 



має потенціал щодо забезпечення не лише надходжень до місцевих 

бюджетів, але й щодо створення робочих місць в умовах 

децентралізованого управління територіальним розвитком, розвитку 

територіальних брендів області, формування її позитивного туристичного 

іміджу та підвищення конкурентоспроможності регіонального продукту як 

невід’ємної частини цього бренду. 

Різні аспекти розвитку екологічного туризму та екотуристичної 

інфраструктури досліджено в працях як закордонних так і вітчизняних 

вчених-економістів: D. Amenuvor, C. Barbu, R. Black, R. Carter, C. Knight, 

R. Sharpley, M. Honey, P. Cobbinah, С. Peprah, D. Whiley, Н. Алексєєва, Л. 

Архипова, А. Богуцький, І. Волкова, О. Воробйова, О. Вуйцик, Л. Гальків, 

В. Герасименко, М. Голуб, Н. Демчук, Д. Діденко, О. Довгаль, О. 

Євдокімова, О. Зима, І. Кошкалда, В. Лисенко, І. Литвин, Т. Любонько, М. 

Мальська, Л. Матвійчук, Ю. Мігущенко, Н. Моісєєва,  М. Нек, С. 

Новицька, М. Огієнко, С. Парфило, Ю. Парфіненко, О. Розметова, Н. 

Савіцька, Л. Сакун, А. Стренковська, В. Ткач, А. Ужва, Т. Шелеметьєва, В. 

Щербина. 

Однак ситуація, що склалася в екотуристичній сфері, створює ряд 

викликів. Подальший розвиток екотуристичної інфраструктури потребує 

якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення туристичної 

конкурентоспроможності регіонів України і при цьому зберегти сталий 

розвиток територій. Вище зазначене обумовило вибір теми дисертаційної 

роботи, формалізацію предметно-об’єктної сфери представленого 

дослідження, конкретизацію його мети та завдань. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в межах плану наукових досліджень 

Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка за темами: «Організаційно-економічні 

та технологічні засади підвищення ефективності виробництва і реалізації 

продукції в умовах формування інноваційної моделі розвитку 



агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 

0111U005203, 2011-2015 рр.) та «Механізми підвищення 

конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-

технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» 

(номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.). У межах 

зазначених тем авторкою розглянуто інноваційне забезпечення розвитку 

екотуристичної інфраструктури регіону. 

Починаючи з 2016 року матеріали дисертаційної роботи є складовою 

частиною комплексних державних тем досліджень: «Методологія 

соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку 

регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (державний 

реєстраційний номер 0116U006782); «Методологія управління 

підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» 

(державний реєстраційний номер 0107U001146). У 2018-2020 роках брала 

участь у розробці держбюджетних тем, таких як «Моделювання 

економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» 

(державний реєстраційний номер 0116U008360); «Методологічні засади 

формування стратегії розвитку суб’єктів господарювання регіонів та 

держави» (державний реєстраційний номер 0114U002644); «Маркетинг 

інновацій та інноваційної продукції аграрного сектору» (державний 

реєстраційний номер 0117U003055). В межах зазначених тем досліджено 

теоретичні та практичні аспекти функціонування об’єктів екотуристичної 

інфраструктури. 

У 2019 році авторка була виконавцем держбюджетної наукової теми 

«Біотехнологічне обґрунтування ресурсозберігаючих технологій 

виробництва і переробки органічної продукції тваринництва та 

аквакультури» (державний реєстраційний номер 0119U001392). З березня 

2020 року є виконавицею держбюджетної наукової теми «Техніко-

технологічне забезпечення комплексної безвідходної переробки рослинної 

сировини у біологічно цінні харчові продукти і кормові добавки» 



(державний реєстраційний номер 0120U100322). 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є 

обґрунтування теоретико-методологічних засад і розробка практичних 

рекомендацій щодо формування регіонально-інноваційної моделі розвитку 

екотуристичної інфраструктури. Для досягнення поставленої мети 

визначено та вирішено наступні завдання: 

- ідентифікувати економічну сутність й основні складові 

екотуристичної інфраструктури;  

- вивчити світовий досвід та вітчизняну практику розвитку 

екотуристичної інфраструктури; 

- дослідити процес використання синергетичного гістерезису задля 

визначення тенденцій розвитку екотуристичної інфраструктури; 

- обґрунтувати методологічний інструментарій щодо управління 

розвитком екотуристичної інфраструктури; 

- вивчити роль екології у розвитку екотуристичної інфраструктури; 

- обґрунтувати інституційні засади розвитку екотуристичної 

інфраструктури ; 

- проаналізувати діяльність санаторно-курортного туризму в регіоні; 

 - дати оцінку природно-заповідному фонду як потенційній складовій 

екотуристичної інфраструктури регіону; 

- ідентифікувати тенденції розвитку зеленого туризму в регіоні; 

- вивчити значення екотуризму в підвищенні привабливості 

територій та самозайнятості населення; 

- визначити вплив макросередовища на екотуристичну 

інфраструктуру; 

- окреслити особливості виконання маркетингових досліджень щодо 

розвитку екотуристичної інфраструктури; 

- обґрунтувати інноваційну модель екотуристичної інфраструктури в 

системі сталого розвитку регіону; 

- розкрити особливості управління екотуристичною 



інфраструктурою в умовах децентралізації; 

- обґрунтувати інноваційні процеси в просуванні та комерціалізації 

екотуристичної інфраструктури. 

Об’єктом дослідження є процеси функціонування об’єктів 

екотуристичної інфраструктури та формування їх інноваційної моделі 

розвитку. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і 

прикладних засад щодо функціонування регіонально-інноваційної моделі 

розвитку екотуристичної інфраструктури. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною базою 

дисертаційної роботи слугували фундаментальні положення сучасної 

економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених із 

досліджуваної проблеми. Методологічним інструментарієм дослідження є 

системний підхід до наукового пізнання економічних явищ і процесів, 

адаптований до розвитку екотуристичної інфраструктури. 

У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні 

наукові методи, а саме: історичний, абстрактно-логічний методи 

використано для ідентифікації та генезису сутнісної природи екологічного 

туризму, інфраструктури; метод абстрагування при визначенні й уточненні 

змісту базових понять; монографічний – при виявленні тенденцій розвитку 

зеленого туризму; маркетингові методи, зокрема SWOT-аналіз 

використовувався при виявленні слабких та сильних сторін розвитку та 

популяризації екологічного туризму, PEST-аналіз – при визначенні впливу 

макросередовища на екотуристичні інфраструктуру, факторний аналіз та 

опитування – для визначення мотиваційних змінних в екотуризмі; методи 

експертних оцінок застосовувалися у процесі аналізу діяльності санаторно-

курортного туризму; аналіз й оцінка діяльності екотуристичних об’єктів 

здійснено із застосуванням статистико-математичного методу; методи 

спостереження використано для оцінки динаміки розвитку екотуристичної 

інфраструктури; при побудові регіонально-інноваційної моделі розвитку 



екотуристичної інфраструктури використано економіко-математичні 

методи; графічні методи дослідження застосовано з метою отримання 

синтезованого уявлення щодо об’єкта дослідження, виявлення його 

складових, інтенсивності розподілу елементів, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків; при формулюванні висновків та рекомендацій 

використано дедуктивний метод. 

Інформаційними джерелами дослідження стали міжнародні 

нормативно-правові акти, Закони України, офіційні матеріали Державної 

служби статистики України, Головного управління статистики у 

Дніпропетровській області, Департаменту економічного розвитку, 

Департаменту екології та природних ресурсі, наукові праці вітчизняних та 

закордонних вчених, інформація всесвітньої мережі Internet, результати 

власних спостережень. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає в обґрунтуванні теоретичних засад, методологічних підходів та 

напрямів розвитку екотуристичної інфраструктури щодо формування та 

функціонування регіональної моделі розвитку екотуристичної 

інфраструктури регіону. Найбільш вагомі результати, отримані в процесі 

дослідження, та їх наукова новизна полягають в наступному: 

вперше: 

- сформовано визначення поняття «синергетичного гістерезису» як 

процесу, який вивчає зв’язки між елементами структури та охоплює 

тимчасову зміну одного фактора, що викликає тривалу зміну іншого і 

забезпечує безперервну, стабільну, взаємозалежну циркуляцію 

дисипативних систем, при якій сумарний синергетичний ефект перевищує 

дію, що здійснюється кожним елементом окремо. Розглянуто теоретичні 

аспекти синергетичного гістерезису як інноваційного явища в 

екотуристичній інфраструктурі. Доведено що, використання 

синергетичного гістерезису для функціонування підприємств задіяних в 

туристичній інфраструктурі надасть можливість розглянути основу 



взаємодії дисипативних систем в економічному аспекті, що в свою чергу 

дозволить більш ретельно та детально визначити причини негативних 

тенденцій; 

- розглянуто наявність взаємозв'язків між динамічними 

можливостями в системі функціонування екотуристичних підприємств, що 

становлять кластер екотуристичної інфраструктури в регіоні. Це дозволить 

визначити  симбіоз екотуристичних підприємств та місцевих громад у 

розвитку екотуристичної інфраструктури; 

- запропоновано регіонально-інноваційну модель розвитку 

екотуристичної інфраструктури, впровадження якої сприятиме зростанню 

доходів сільського населення, збільшенню обсягів надходжень до місцевих 

бюджетів, скороченню рівня безробіття за рахунок створення додаткових 

робочих місць, активізації розвитку малого підприємництва в регіоні та 

державно-приватного партнерства на основі залучення приватних 

інвестицій; 

удосконалено: 

- методичний підхід щодо класифікації розвитку інфраструктури 

основних курортів регіону, що на відміну від існуючої дозволяє визначити 

проблемні аспекти інфраструктурного розвитку та сформувати основні 

стратегічні напрями щодо покращення функціонування санаторно-

курортного туризму; 

- економічну сутність поняття туристична мотивація, яке визначено 

як сукупність потреб, які впливають на людину в процесі участі  у 

туристичній діяльності та виступають центральним фактором у процесі 

прийняття рішень. Вивчаючи найважливіші мотивації екотуристів у регіоні 

виділено три групи мотивів: культурно-просвітницька діяльність, 

близькість до природи, оздоровчо-реабілітаційні заходи; 

- методичні підходи просування та комерціалізації екотуристичної 

інфраструктури через створення популяризаційного медіа-контенту про 

нові можливості відпочинку, проведення освітницько-просвітницьких 



заходів, розроблення бренду виокремлених територій, що дозволить 

суб’єктам екотуристичної інфраструктури охопити найбільший сегмент 

потенційних туристів; 

- методичний підхід щодо стимулювання розвитку екотуристичної 

інфраструктури завдяки застосуванню податкової знижки  для підприємств 

в разі досягнення відповідного рівня охорони природно-ресурсного 

потенціалу порівняно з попереднім або базовим періодом, а також 

застосуванню податкового кредиту, що вираховується безпосередньо із 

суми податку на прибуток. На відміну від податкової знижки, яка скорочує 

базу оподаткування, податковий кредит передбачає компенсацію 

відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку в результаті 

загального зростання прибутку;  

- напрями популяризації сільського зеленого туризму, що на відміну 

від існуючих передбачають приділення значної уваги виробництву та 

переробці органічної продукції (екопродукції) та участі туристів 

безпосередньо в даних процесах; 

набуло подальшого розвитку: 

- дефініція «екотуристична інфраструктура», що передбачає 

коллаборацію суб’єктів підприємництва та об’єктів екотуристичного 

значення, які забезпечують функціонування екотуристичної діяльності та 

регулюють рух матеріальних, фінансових, духовних та інформаційних 

потоків між ними; 

- обґрунтування пропозицій щодо активізації співпраці між органами 

влади, інвесторами, бізнес-структурами, закладами освіти, науковими 

установами з урахуванням закордонного досвіду, що дозволить визначити 

екотуристичну інфраструктуру регіону більш конкурентоспроможною; 

- пропозиції з удосконалення основних інституційних засад, які 

забезпечать створення й належне функціонування екотуристичної 

інфраструктури. Зокрема, по-перше, внести правки в у Закони України 

«Про туризм» і «Про особисте селянське господарство» слід включити 



організаційне, інформаційне, маркетингове і фінансове забезпечення 

розвитку екотуристичної інфраструктури, яка б відповідала європейським 

стандартам та прийняття Закону України «Про сільський зелений туризм», 

регламентуючи основні засади державної політики в туристичній сфері, 

який передбачає процес розробки та затвердження Державної програми 

сприяння розвитку сільського зеленого туризму, в якій слід прописати 

інституційні механізми створення й розвитку екотуристичної 

інфраструктури, по-третє, внесення змін та доповнень до Стратегій 

розвитку регіонів і Планів заходів з їх реалізацій у частині формування 

екотуристичної інфраструктури на інноваційних засадах, враховуючи їх 

специфічні особливості; 

- методичні підходи щодо розширення заповідних територій регіонів, 

де екологічний туризм може розвиватися в заказниках, які займають 

найбільшу питому вагу в структурі природно-заповідного фонду України 

загальнодержавного та місцевого значень, при відвідуванні пам’яток 

природи, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та ботанічних садів, 

що цілком можливо розглядати як ефективне функціонування елементів 

екотуристичної інфраструктури; 

- пропозиції щодо проведення постійних маркетингових досліджень 

у сфері екотуристичної інфраструктури, які передбачають збір інформації 

шляхом соціологічних досліджень громадської думки, вивчення позицій 

місцевого населення і туристів, формування громадських об’єднань задля 

виявлення актуальних потреб щодо можливостей розвитку екотуристичної 

інфраструктури регіону; 

- оцінка впливу факторів макросередовища на діяльність об’єктів 

екотуристичної інфраструктури, де за результатами дослідження 

встановлено значний вплив: економічних чинників, що обумовлено 

співвідношенням попиту і пропозиції, доходами та цінами на туристичні 

послуги, що склалися на ринку; демографічних чинників, що обумовлено 

міграцією населення, перевищенням рівня смертності над рівнем 



народжуваності, змінами складу сім’ї, що негативно впливає на поведінку і 

смаки туристів; політичних чинників, які формують інституційне 

середовище екотуристичної інфраструктури, створюють умови для 

розвитку ринково-конкурентної сфери діяльності для суб'єктів 

туристичного ринку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення новизни, висновки та окремі результати дослідження 

представляють практичний інтерес та можуть бути рекомендовані до 

впровадження і впроваджені у практику органів управління. Результати 

дисертаційної роботи, висновки та рекомендації схвалені та 

використовуються у практичній діяльності Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, департаментом освіти і науки (довідка № 

13/0/216-20 від 17.01.2020 р.), Новомосковської районної державної 

адміністрації Дніпропетровської області, відділом культури, туризму, 

національностей та релігій (довідка № 244 від 20.10.2020 р.), Покровської 

селищної ради Покровського району Дніпропетровської області (довідка 

№ 1409/0/2-20 від 20.11.2020 р.). Науково-практичні положення 

дисертаційної роботи впроваджені в наукову діяльність та навчальний 

процес Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту 

Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка (довідка № 05-773 від 25.11.2020 р.) 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням авторки. Наведені у дисертації положення, 

висновки і пропозиції є її особистими розробками. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення, які є 

результатом власних досліджень. Дисертаційна робота не містить 

матеріалів кандидатської дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та 

результати дисертаційної роботи оприлюднені авторкою на міжнародних 

та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: «Аграрна 



наука ХХІ століття: реалії та перспективи» (Дніпропетровськ, 2014, 2020 

рр.), «Молоді науковці-аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень» 

(Дніпропетровськ, 2014 р.), «From the Baltic to the Black sea: the national 

models of economic systems» (Riga, 2016 р.), «Інноваційний розвиток 

економіки: вітчизняна та світова практика» (Львів, 2016 р.), «Наукові 

економічні дослідження: теорії та пропозиції» (Запоріжжя, 2016 р.), 

«Economic development strategy in terms of European integration» (Kaunas, 

2016 р.), «Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку 

економіки України» (Ужгород, 2016 р.), «Economy and society: modern 

foundation for human development» (Leipzig, 2016 р.), «Проблеми обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» 

(Полтава, 2018 р.), «Сучасні наукові погляди на економічні механізми 

стимулювання соціально-економічного розвитку» (Ужгород, 2019 р.), 

«Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних 

викликів» (Дніпро, 2019 р.), «Економіко-управлінські аспекти 

трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних 

суспільних систем в сучасних умовах» (Івано-Франківськ, 2019 р.), 

«Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та 

проблеми» (Одеса, 2019 р.), «Підприємницька модель економіки та 

управління розвитком підприємства» (Житомир, 2019 р.), «Сучасні наукові 

погляди на економічний розвиток країни» (Хмельницький, 2020 р.), 

«Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: міжнародний та 

національний вимір» ( Київ, 2020 р.), «Majesty of Marketing» (Дніпро, 2020 

р.) «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» (Харків, 2020 р.), 

«Іnternational conference on sustainable innovation and emerging trends in 

business and management» (Athens, 2020). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 63 

наукових працях (45 одноосібних ), з них: одна одноосібна монографія, 9 

колективних монографій, 23 публікації у наукових фахових виданнях, в 

т.ч. 2 у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 2 – в 



зарубіжних наукових періодичних виданнях та 28 - у матеріалах 

конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 36,5 ум. друк. арк. 

Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з 

анотацій двома мовами, вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 439 

сторінки друкованого тексту, основний зміст роботи викладено на 377 

сторінках. У тексті дисертації розміщено 79 таблиці, 40 рисунків, 8 

додатків на 16 сторінках, список використаних джерел (422 найменування) 

на 45 сторінках. 

 

  



РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИСТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

1.1. Економічна сутність й основні складові 

екотуристичної інфраструктури 

 

В сучасних реаліях, сфера туризму в Україні – це інтенсивно 

розвиваюча сфера економіки країни. Популярність активного відпочинку 

зростає, розширюючи географію за допомогою створення нових напрямів 

туризму [102]. Звертаючи увагу на складну епідеміологічну ситуацію у 

світі прогнозуємо динамічний розвиток саме внутрішнього туризму, що 

призведе до зростання попиту за всіма напрямами та видами туризму 

безпосередньо всередині країни [34]. «Аналізуючи перспективи розвитку 

туристичної індустрії в Україні на наступні десять років, перш за все, 

необхідно підкреслити, що сучасний туризм – це та сфера економіки і 

життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує 

практично всі галузі» [188]. Саме цей фактор повинен стати головним у 

формуванні нового державного підходу до туризму як тієї галузі, 

пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і 

соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей 

економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України на 

світовій арені [33].  

Туризм (від франц. «tour» – подорож) – поїздка або/та похід у 

вільний від роботи час. У свою чергу, Закон України «Про туризм» трактує 

цю категорію як «тимчасовий виїзд особи з місця проживання в 

оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без 

здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає» [280]. 

Туризм вважається однією з найбільш швидкозростаючих галузей у 

світі, який є панацеєю для сприяння охорони навколишнього середовища, 



соціально-економічного розвитку та поліпшення умов життя місцевого 

населення, а також для збереження їх культури і традицій [66]. 

Туристична діяльність сьогодення стає більш 

конкурентоспроможною та вимагає поліпшення інфраструктури та послуг, 

ніж будь-коли раніше. Щоб позитивно реагувати на ці зростаючі потреби, 

необхідно практикувати планування туризму в приймаючих районах 

призначення, щоб відповісти на ці проблеми, уникнути збитків або 

постійної зміни природних особливостей, соціальних цінностей або 

історичних цінних ресурсів [46, 388]. 

Проте, незважаючи на оптимістичні зрушення, позитивний вплив 

туризму на стан національної економіки та окремих регіонів є недостатнім, 

наявний в Україні туристично-рекреаційний потенціал використовується 

неповною мірою, а якісні характеристики змін і більш глибокий аналіз 

процесів у галузі свідчать про існування низки проблем, що потребують 

науково-обґрунтованого вирішення. 

Майбутнє бачення туризму – це імператив «мобільного туризму», де 

уряд зобов'язаний забезпечити недискримінаційний доступ до туристичних 

напрямів. Доступний туристичний ринок являє собою виклик світовій 

туристичній індустрії з точки зору забезпечення безбар'єрних зон прийому, 

поліпшення послуг і т.д. [1] 

Розвиток ринку туристичних послуг, який залежить від регіональних, 

географічних, соціальних та економічних чинників, його роль у системі 

світової торгівлі, визначають форми, види та напрямки туризму. До того ж, 

виникнення та поширення нових видів туризму забезпечуються як 

глобалізаційними процесами, так і науково-технічним прогресом. У 

довідниковій літературі представлена велика кількість класифікацій видів 

туризму за різними ознаками [9, 45]. 

Вчені-економісти розкривають дефініції «туризм», «туристична 

діяльність», «індустрія туризму та гостинності», під різним кутом зору 

виокремлюючи деякі аспекти та зв’язки між зазначеними дефініціями. 



Наявність природно-оздоровчих ресурсів в будь-яких туристичних 

регіонах країни  є обов’язковою складовою розвитку туризму. 

У Законі України «Про туризм» зазначено, що «залежно від 

категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі (поїздки, 

відвідування), їх цілей, об'єктів, що використовуються або відвідуються, 

чи інших ознак існують такі види туризму: дитячий; молодіжний; 

сімейний; для осіб похилого віку; для осіб з інвалідністю; культурно-

пізнавальний; лікувально-оздоровчий; спортивний; релігійний; 

екологічний (зелений); сільський; підводний; гірський; пригодницький; 

мисливський; автомобільний; самодіяльний тощо» [280]. Орієнтир на 

споживачів змушує виробників туристичних послуг вишукувати нові 

сегменти ринку.  

Останнім часом у світі відзначається бурхливе зростання 

екологічного туризму (далі екотуризм), що пояснюється погіршенням 

навколишнього середовища в містах, перенаселеністю традиційних 

популярних районів відпочинку – гірських курортів, берегів теплих морів і 

т.д., а також зростанням добробуту людей і збільшенням кількості вільного 

часу, який вони хотіли б присвятити туризму [200]. Екологічний туризм, 

передусім, включає в себе всі види і способи пізнавальних подорожей 

різної складності, для яких головним ресурсом, а також мотивацією, є 

природне середовище, або її окремі елементи: пейзажі, пам'ятки природи, 

певні види рослин або тварин, або їх поєднання і, що найголовніше, він не 

несе ніякої шкоди навколишньому середовищу [184]. 

У 1983 році мексиканський ландшафтний архітектор і захисник 

навколишнього середовища Ектор Себелос-Ласкурейн ввів в обіг термін 

«екотуризм» і дав наступне визначення: «Екотуризм – це екологічно 

відповідальна подорож та відвідування незайманих природних територій, 

задля насолоди природою  і будь-якими супутніми культурними об'єктами, 

що сприяє збереженню, не робить великого впливу на відвідувачів та 



забезпечує сприятливу активну соціально-економічну участь місцевого 

населення» [205]. 

Вважаємо за необхідне детальніше дослідити погляди різних 

науковців стосовно визначення сутності дефініції «екологічний туризм» 

(Додаток А.). 

Відповідно до визначення Новицької С. «Екологічний туризм – 

порівняно нове поняття в туристичній діяльності. Саме орієнтацією на 

екологічну складову можна пояснити підвищену увагу в останні роки до 

відвідування місць з незміненим або мало зміненим природним 

середовищем» [240]. Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Погребняк Л.В. 

стверджують, що «екотуризм, основною ідеєю якого є гармонізація 

стосунків людини з навколишнім природнім середовищем, турбота про 

збереження довкілля, що використовується в туристичних цілях та 

підвищення екологічної свідомості суспільства, є популярним і 

перспективним напрямком індустрії туризму» [287].  Зима О.Г. та Голуб 

М.О. вважають, що «якість води та повітря, а також естетичність 

ландшафту й біологічне розмаїття – це насамперед природні складові 

туристичного продукту, відтвореного внаслідок функціонування 

природних екосистем. Навряд чи існує в Україні вид бізнесу, який 

настільки сильно зацікавлений в збереженні усіх компонентів 

навколишнього середовища, як туризм. Бо ж руйнуючи навколишнє 

середовище, туристичний бізнес цим самим зменшує можливості свого 

розвитку, що явно суперечить його призначенню» [144].  

Як зазначають вчені-економісти, поняття «екотуризм» тривалий час 

не мало визначеності меж та досі залишається дискусійним. Розкриття 

сутності та змісту екологічного туризму, як соціального феномену, 

обґрунтування його функцій та значення в суспільстві вимагає ґрунтовного 

дослідження та ретроспективного аналізу. Історичний базис становлення 

зазначеної категорії включає низку наукових поглядів, що з часом 



доповнювалися функціональними компонентами та обмежувалися 

часовими й просторовими чинниками [208].  

В Законі України «Про туризм» відсутнє визначення екологічного 

туризму, який до того ж прирівняний до зеленого туризму. Однак існує 

«Проєкт про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких 

інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму» [271], в 

якому розкрито поняття екологічного туризму з позиції «організації 

відпочинку або отримання природничих чи практичних екологічних знань 

і досвіду, що не завдає шкоди навколишньому природному середовищу» 

[271]. Таким чином, головною метою екологічного туризму є збереження 

первісного стану природи та мінімізація негативного впливу на 

навколишнє середовище господарської діяльності людини. 

Понад 20 років існує зацікавленість до екологічного туризму, і з 

кожним роком він зростає. Питання стану і перспектив розвитку цього 

виду туризму в Україні достатньо широко висвітлюються у різноманітних 

джерелах як наукових, так і публіцистичних. Поняття «екологічний 

туризм» стало звичним і органічно вписалося у різні сфери суспільного 

життя, так Гальків Л.І., Килин О.В., Стручок Н.М. зазначають, що «серед 

жителів та гостей України, які дедалі більше користуються гостинністю 

селян з метою відпочинку у сільській місцевості; у середовищі особистих 

селянських і фермерських господарств, що практикують надання 

відповідних послуг; у наукових колах, де досліджується та пропагується 

цей вид діяльності» [86]. 

Серед причин, які допомагають зрозуміти, чому напрям екотуризму 

зростає, є: 

1. В даний час легше отримати доступ до віддалених напрямів 

екотуризму завдяки дешевим рейсам і доступній інфраструктурі. 

2. Багато людей незадоволені або відчувають себе незадоволеними 

традиційними туристичними напрямами та заходами, тому існує більший 

інтерес до складного і більш пізнавальному туризму. 



3. Все більше усвідомлюють необхідність захисту навколишнього 

середовища і бажання внести свій вклад в цю справу. 

4. Екотуризм може допомогти захистити вразливі місця 

навколишнього середовища і підвищити обізнаність про місцево-

екологічні та соціально-делікатні питання.  

5. Мандрівники хочуть, щоб їх сприймали як різних і екологічно 

чистих. 

6. Це також може створити можливості для отримання доходу для 

місцевого населення [43]. 

Розглянемо основні відмінності масового туризму та екологічного 

туризму (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Відмінні характеристики між масовим та екологічним туризмом 

Масовий туризм Екологічний туризм 

Великі групи відвідувачів Малі групи відвідувачів 

Міська місцевість Сільська місцевість 

Загальна маркетингова діяльність 
Маркетингова діяльність спрямована на 

екологічність 

Середні ціни для проникнення на ринок Високі ціни з метою фільтрації ринку 

Відпочинок, оздоровлення 

Оздоровлення, відпочинок, спілкування з 

природою, отримання естетичного й 

моральногозадоволення 

Вплив на природне середовище Невеликий вплив на природне середовище 

Розширені важелі управління Обмежені можливості контролю 

Управління засноване на 

макроекономічних принципах 

Управління засноване на регіональних 

принципах 

Анонімні відносини між відвідувачами 

та місцевими громадами 

Персоналізовані відносини між 

відвідувачами та місцевими громадами 

Загальні цілі розвитку Цілі місцевого розвитку 

Поведінка орієнтована на відпочинок, 

розваги, противники освітніх та 

навчальних заходів 

Лояльність у процесі навчання та 

освіти, соціально-відповідальна поведінка 

щодо природного середовища 

Інтенсивний розвиток туристичних 

об'єктів 
Зниження розвитку туристичних об'єктів 

Джерело: адаптовано за [44,121,126,142,197,375,386] 

 

Проводячи аналіз даної таблиці, зазначаємо, що екологічний туризм 

– це природно-орієнтований вид туризму, який являє собою подорож в 

місця з відносно незайманим природним середовищем, для того щоб 



отримати уявлення про культурні, етнографічні та природні особливості 

місцевості, не порушуючи цілісність екосистеми мандрівником. Відмінні 

риси екологічного туризму полягають в тому, що він може запобігти 

негативному впливу на природу і змусити підприємства в сфері 

екотуризму сприяти збереженню природи та соціально-економічного 

розвитку України в цілому. 

Загальним правилом екотуризму, що відрізняє його від масового 

туризму, є наявність досить суворих правил поведінки, значно 

жорсткіших, ніж на звичайних туристичних маршрутах. Така раціональна 

організація екотуризму, передусім екскурсій, у межах природоохоронних 

територій здійснюється через облаштування екологічних стежок і 

туристичних маршрутів. Для того щоб забезпечити існування 

повноцінного конкурентоспроможного екологічного туризму треба 

ретельно вивчити та вирішити ряд дуже важливих питань пов’язаних не 

тільки з економічною стороною а й законодавчою, комунальною, освітньо-

виховною та іншими аспектами нашого життя в цілому як на державному 

так і на регіональному рівнях.  

Сучасні економісти і дослідники виділяють наступні характеристики 

екологічного туризму: 

- орієнтація на природу, використання переважно природних 

ресурсів; 

- мінімізація ушкоджень; 

- орієнтація на екологічну просвіту, освіту і формування відносин 

рівноправного партнерства з природою; 

- орієнтація на збереження місцевої соціально-культурної сфери; 

- економічна ефективність з точки зору сталого розвитку регіонів 

екотуризму та розширення можливостей для місцевого населення; 

- підтримка прав людини та демократичних рухів. 

Незважаючи на мету щодо захисту навколишнього середовища, 

екотуризм може, ненавмисно, нанести екологічний збиток, тому що: 



1. Екотуристи часто відвідують екологічно вразливі райони, які 

ризикують зруйнуватися або піддатися ерозії. 

2. Порушення дикої природи, видалення рослинності (наприклад, для 

збору рослин) і збільшення утворення сміття через відвідувачів також є 

ймовірними наслідками екотуризму. 

3. Деякі відвідування проводяться в чутливі періоди флори і фауни, 

наприклад, в періоди розмноження тварин або вилуплення птахів. 

4. Існує прихований вплив, такий як витрати палива на повітряні або 

автомобільні подорожі. 

5. Існує ризик перетворення екотуризму в масовий туризм з 

величезним впливом на різні рівні. 

6. Також актуальний зовнішній вплив, такий як розчищення земель 

для будівництва інфраструктури (дороги, готелі тощо) [185]. 

Підсумовуючи дослідження за даною проблематикою 

[69,84,99,117,148,212] розглянемо види екологічного туризму (рис. 1.1) 

 

Рис. 1.1. Види екологічного туризму 

Джерело: адаптовано авторкою за [69,84,93,99,117,147,210] 

Види екологічного туризму 
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Спортивно-ігровий екотуризм 

Паломницький екотуризм 

Сільський зелений туризм Творчий туризм 



Пригодницький екотуризм направлений на створення емоційного 

впливу, який займається активізацією мислення під дією адреналіну.  

Творчий екотуризм забезпечує умови для творчих процесів митців, 

художників, письменників, майстрів і т.д.  

Освітницько-просвітницький екотуризм передбачає вивчення та 

пізнання загальних екологічних основ, а також навчання практичним 

навичкам.  

Спортивно-ігровий екотуризм має на меті створення умов для участі 

в спортивних іграх або змаганнях, які побудовані на принципах 

екологічної відповідальності, співробітництва та доброзичливості.  

Науковий екотуризм надає можливості щодо отримання 

професійних, наукових знань, обміну та пошуку нової інформації у сфері 

приватних і глобальних екологічних проблем.  

Паломницький екотуризм займається створенням умов для 

відвідування місць та об'єктів, які пов'язані з духовною культурою і 

практикою різних релігійних течій.  

Подієвий екотуризм передбачає створення умов для участі в 

локальній місцевій події, дії якої пов'язані з природними явищами, 

культурним чи релігійним життям людей.  

Сільський зелений екотуризм передбачає створення умов для 

сімейного, колективного чи індивідуального відпочинку в природно-

екологічних місцях з використанням життєзабезпечення екологічно 

безпечних технологій.  

Необхідно зазначити, що всі види екологічного туризму 

представляють ширину асортименту екотуризму. Одночасно зазначені 

види є гармонійними за сферою застосування, але не гармонійними за 

формою та методами застосування. 

В процесі екотуризму бере участь місцеве населення, яке зацікавлене 

у використанні природних ресурсів на основі підприємницької діяльності. 

Економічна сутність підприємств в сфері туризму обов'язково повинна 



володіти рисами «екологічності», не порушуючи природного балансу. Всі 

типи підприємств в сфері туризму, по суті, повинні містити екологічну та 

культурну складові, мати загальноосвітні цілі і освітню спрямованість. 

Екологічний туризм інтегрує об’єкти рекреаційної діяльності та 

спрямовує їх на гармонізацію відносин між відпочиваючими та природним 

середовищем, що реалізується через екологізацію всіх видів туристичної 

діяльності, охорону природи, освіту та виховання [237]. Туристична галузь 

України є неконкурентоспроможною через застарілу матеріально-технічну 

базу, відсутність розвиненої туристичної інфраструктури та високо-

кваліфікованих кадрів, орієнтування туристичних агенцій області на 

виїзний туризм, податковий тиск та вкрай низький рівень держаної 

підтримки, спрямованої на підвищення інвестиційної привабливості та 

стимулювання продажу національного турпродукту як для внутрішнього 

так і для зовнішнього ринків. Подолання цих проблем стане можливим за 

допомогою активного функціонування елементів екотуристичної системи 

(рис. 1.2.) 

 

Рис.1.2. Функціонування елементів екотуристичної системи  

Джерело: адаптовано за [12,14,16,190] 
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Доцільність функціонування екотуристичної системи 

обґрунтовується впровадженням інноваційної концепції розвитку 

екотуризму, що підвищить економічну ефективність і 

конкурентоспроможності спільної діяльності об'єднаних підприємств 

порівняно з відокремленою діяльністю, за допомогою державної підтримки 

на законодавчому, нормативно-правовому та організаційному рівнях.  

У Дніпропетровські області екологічний туризм може розвиватися у 

трьох направленнях, а саме: науковому, пізнавальному та рекреаційному. 

Так, Посохов І.С., Сагайдачна А.В. визначають «науковий туризм як 

експедиції вчених, літні практики студентів, будь-які подорожі, що 

включають у себе збір наукової інформації про маловідомі райони та 

об’єкти області» [267]. Цей напрям екотуризму сприятиме розширенню 

наукових інтересів та освітніх зв’язків на регіональному та міжнародному 

рівнях. Пізнавальний екотуризм, надає можливість працювати дитячим 

екологічним центрам. Діти разом із керівниками проводять пішохідні 

екскурсії екологічними стежками. Рекреаційний екотуризм – це 

відпочинок, оздоровлення та лікування на природі. Екотуризм поділяють 

на два основні класи: класичний в межах природоохоронних територій і в 

умовах «дикої», непорушеної або малозміненої природи, цьому сприяє 

розробка екологічних стежок, які активно використовуються туристами; 

екотуризм поза межами природоохоронних територій на просторі 

окультуреного або культурного ландшафту, найчастіше сільського, як 

приклад використання сільських садиб. 

Задля перспективного розвитку екотуризму на території 

Дніпропетровської області рекомендуємо: 

- формувати конкурентоспроможний регіональний туристичний 

продукт для залучення споживачів; 

- ефективно використовувати наявний туристичний та курортно-

рекреаційний потенціал за сприяння місцевих територіальних громад, що 



передбачає необхідність мінімізації негативного впливу на природу, з 

одного боку, та поповнення місцевих бюджетів від туризму, з іншого; 

- системно підвищувати якість інфраструктури курортів та 

рекреаційних територій; 

- популяризувати та рекламувати кращі туристичні екологічні 

маршрути та атракції; 

- вивчити закордонний досвід ведення екологічного туризму та 

можливості запровадження кращих практик туристичного бізнесу в 

регіональну; 

- підвищити рівень екологічної освіти та виховання. 

Розвиток екотуризму – це постійний динамічний процес, метою 

якого є забезпечення реалізації цілей розвитку галузі туризму на 

місцевому, регіональному та національному рівнях в умовах нестабільного 

та динамічного середовища з використанням та нарощенням існуючого 

туристичного потенціалу у довгостроковій перспективі. Кінцевим 

результатом цього процесу є розробка та реалізація стратегії розвитку 

туризму конкретної території [397].  

Основними пріоритетами розвитку екологічного туризму в 

Дніпропетровській області є: підвищення конкурентоспроможності, якості, 

автентичності, стійкості екотуристичного продукту, а також збільшення 

інвестицій в високоякісне житло та інші туристичні проєкти з низьким 

впливом на навколишнє середовище [65]. 

Для успішного та ефективного розвитку екотуризму рекомендуємо 

зосередити увагу об’єднаних територіальних громад на наступні 

постулати: 

1. Підвищувати обізнаність про навколишнє середовище і культуру. 

Перший крок до того, щоб щось зробити, – це зрозуміти, що ви повинні 

робити. 

2. Мінімізувати вплив. Якщо потрібно – летіть літаком, якщо ви 

можете цього уникнути – спробуйте потяг. Ходити пішки або їздити на 



велосипеді замість того, щоб вести машину. Поважати місцеві ресурси і не 

витрачати їх даремно. 

3. Забезпечити позитивний досвід як відвідувачам, так і господарям. 

Поважати місцевих жителів, їх співтовариство та підтримуйте їх цінності. 

4. Забезпечити пряму фінансову вигоду для збереження. Якщо це 

справжній екотуризм, велика частина грошей, які ви платите, піде на 

охорону природи. 

5. Забезпечити фінансовими пільгами і можливостями місцеве 

населення. Купуючи місцеві автентичні продукти ви підтримаєте місцевих 

жителів [311].  

Інфраструктура відіграє найважливішу роль у розвитку країни. 

Інфраструктура відноситься до базових систем і послуг, які необхідні 

країні або організації для правильного функціонування.  

Поняття «інфраструктура» набуло своєї популярності у 1980-х роках 

у США після публікації книги «Америка в руїнах», написаної Пет Чоут і 

Сьюзан Уолтер, яка викликала суспільно-політичне обговорення 

«інфраструктурної кризи» країни, що нібито стало результатом кількох 

десятиліть неадекватних інвестицій і поганого обслуговування 

громадських робіт. 

У кейнсіанській економіці термін «інфраструктура» відносився 

тільки до державних активів, які сприяють виробництву, але не включав 

приватні активи того ж призначення. Однак, в посткейнсіанські часи цей 

термін ставав все більш популярним. Його значення розширилося і 

сьогодні включає внутрішню структуру  будь-якої технологічної системи 

або бізнес-організації. 

До інфраструктури відносяться: дорожні та залізничні системи, 

системи громадського транспорту, енергетичні об'єкти, національна 

електромережа, телефонні кабелі та вишки мобільного зв'язку, 

водосховища і греблі, насосні станції і дамби, порти, аеропорти, водні 



шляхи й канали, служби охорони здоров’я, лікарні, клініки і системи 

екстреного реагування, навчальні заклади та ін. 

Значна частина світових інфраструктурних мереж старіє, дає збій, а в 

деяких частинах світу, що розвивається взагалі відсутня. Інфраструктура 

вимагає підвищення стійкості, що ставить її в центр адаптаційного діалогу 

з кліматичними змінами. 

Інфраструктурні активи несуть фізичний тягар кліматичних змін, але 

вони також унікально підходять для реалізації нових рішень по стійкості 

до зміни клімату та збереження цілісності найважливіших мереж 

постачання. Перед розробниками і власниками об’єктів інфраструктури 

стоїть двояке завдання: підтримати нову інфраструктуру або інвестувати в 

удосконалення існуючої інфраструктури, щоб забезпечити її 

довгострокову стійкість. Система інфраструктури вимагає великих 

початкових інвестицій, необхідні для забезпечення продуктивності в 

економіці. 

Інфраструктура - це один з факторів або механізмів, що впливають 

на рівень соціально-економічного розвитку країни. Туристична 

інфраструктура відноситься до будь-яких загальних і основних фізичних 

активів, наданих державними установами для підтримки туристичної 

діяльності на мінімальній або безкоштовній основі (не на основі прибутку). 

Зазвичай інфраструктура соціального туризму складається з основних 

потреб, які служать ініціатором програми або заходи. Навпаки, приватна 

туристична інфраструктура відноситься до інфраструктури, що надається 

або підтримуваної людиною або групою для отримання прибутку. 

На думку Coviello, Winklhofer, and Hamilton (2006), туристична 

інфраструктура - це цілий ряд пристроїв та установ, що становлять 

матеріальну та організаційну основу для розвитку туризму, яка складається 

з чотирьох основних елементів: приміщення для проживання, харчування 

та напої, супутні приміщення та засоби зв'язку [376]. 



На виконання ст. 12 Закону України «Про туризм», що передбачає 

«забезпечення охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та 

відновлення, раціонального використання, забезпечення безпеки туризму, 

конституційних прав громадян на відпочинок та інших прав громадян, 

патріотичного виховання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування в межах їх повноважень затверджуються державні цільові, 

регіональні та інші програми розвитку туризму» [280] вважаємо за 

доцільне надати економічного, соціального та екологічного обґрунтування 

розвитку дефініції «екотуристична інфраструктури» та спрямувати її 

діяльність на екологічну відповідальність як туристів так і установ, які 

беруть участь в даному процесі. Екотуристична інфраструктура – це 

колаборація суб’єктів підприємництва та об’єктів екотуристичного 

значення, які забезпечують функціонування екотуристичної діяльності та 

регулюють рух матеріальних, фінансових, духовних та інформаційних 

потоків між ними. 

Singh, Saini, and Majumdar (2015) підкреслюють, що структура 

туристичної інфраструктури складається з наступних елементів:  

- типово туристична інфраструктура (засоби розміщення, засоби 

обслуговування, туристична інформація, стежки);  

- паратуристична інфраструктура (транспортні засоби - дороги та 

транспортні пункти); 

- місцеві об'єкти - комунальний та громадський транспорт (об'єкти 

торгівлі та обслуговування); 

- супутні об'єкти (спорт, відпочинок, розваги) [416]. 

Однак, при розгляді різних тлумачень дефініції «туристична 

інфраструктура» вченими-економістами не було виокремлено поняття 

«екотуристичної інфраструктури», що безперечно зумовило проведення 

дослідження в зазначеному векторі.   

Екотуристична інфраструктура поєднує у собі різні галузі і види 

діяльності виробничої та невиробничої сфери. Ключовою проблемою під 



час віднесення певних видів діяльності до екотуристичної інфраструктури 

виступає вибір класифікаційних ознак. Економічна діяльність, яка 

взаємодіє з екотуризмом, трактується з погляду попиту, споживання 

товарів та послуг відвідувачами, а також витрат, які вони несуть. За таких 

умов екотуристична інфраструктура є сферою, що включає в себе 

різноманітні види господарської діяльності, оскільки витрати туристи 

мають в усіх галузях екотуристичного обслуговування. Розвиток 

екотуристичної інфраструктури є непрямим внеском  у ВВП країни. 

Аналізуючи транспортну систему, зауважимо, що вона забезпечує 

переміщення туристів до місця відпочинку і під час активного туризму, 

включає в Україні усі доступні види транспорту. 

У забезпеченні потреб екологічного туризму найбільшу популярність 

отримали: автомобільний, залізничний, водний, велосипедний види 

транспорту. Рівень розвитку будь-якого з них визначається густотою сітки 

трас, їх якістю, рівнем рухомого складу та особливостями організації 

перевезень. Серед транспортних засобів, що застосовуються для 

перевезення пасажирів, у тому числі туристів, переважає залізничний, 

оскільки тарифи на перевезення цим видом транспорту, як правило, нижчі 

за автомобільні. 

Н.Є. Кудла звертає увагу на те, що навіть за достатнього розвитку 

залізничної транспортної інфраструктури найбільшою популярністю серед 

туристів під час переміщення до зелених територій користується 

автомобільне сполучення. Щодо стану автомобільних доріг в Україні як 

загалом, так і в сільських місцевостях, то він залишається незадовільним. Є 

лише кілька великих автомагістралей, що мають належний стан. Решта 

доріг не мають відповідного оснащення мостами, естакадами, тунелями та 

не відповідають технічним стандартам ЄС за якістю та ваговим 

навантаженням. Незадовільним є також рівень безпеки дорожнього руху 

[192]. 



І.Ю. Приварникова наголошує на тому, що такі складові елементи 

екотуристичної інфраструктури, як транспортне і шляхове забезпечення, 

житловий фонд і громадське харчування, обмежені в інвестиційних 

вкладеннях у їхній розвиток, що приводить до незадовільної якості 

туристичної інфраструктури, яка забезпечує функціонування екотуризму. 

Стан інфраструктури за місцями розміщення, транспортними засобами для 

пересування, якістю послуг харчування й інших, туристичною 

пропозицією та іншими критеріями не відповідає вимогам туристів, які 

вибирають саме екологічний відпочинок. Забезпеченість місцями для 

розміщення «зелених» туристів залишається незадовільною. Через те, що 

вся інфраструктура в Україні орієнтована на забезпечення інших видів 

туризму, вона не здатна належним чином забезпечувати екологічний 

туризм [270]. 

Екотуристична інфраструктура Дніпропетровської області 

представлена рекреаційними ресурсами до яких відносяться:  

- об’єкти природного фонду, що представлені природно-заповідним 

фондом Дніпропетровської області; 

- об’єкти санаторно-курортного туризму, що надають відпочиваючим 

можливість користування природно-рекреаційними ресурсами в 

лікувальних цілях; 

- об’єкти, які штучно створені людиною, що мають комфортні та 

придатні умови для створення туристичного продукту або послуги. 

Наявність зазначених об’єктів визначає формування туристичного 

осередку в регіоні до яких відносяться об’єкти історичного та культурного 

значення, а саме: музеї; пам’ятники та визначні місця, які пов’язані з 

історичними подіями, життям і діяльністю видатних представників науки, 

техніки, культури; унікальні архітектурні та етнографічні об’єкти; об’єкти, 

що демонструють сучасні досягнення країни в будівництві, сільському 

господарстві, промисловості, культурі, медицині науці та спорті; 



- об’єкти сільського зеленого туризму, а саме агросадиби, агроготелі, 

фермерські садиби, де туристи ведуть сільський спосіб життя та беруть 

участь у народних обрядах та гуляннях [20].  

Система екотуристичної інфраструктури представлена наступною 

класифікацією (рис.1.3)  

 

Рис. 1.3. Класифікація надання туристичних послуг в системі  

екотуристичної інфраструктури 

Джерело: адаптовано за [68,211,255, 297,317,323] 

Основні туристичні послуги регламентуються договором на 

туристичне обслуговування та путівкою (ваучером). Додаткові послуги 

забезпечені досить широким спектром, що займають близько 50% від 

загального обсягу доходу за умови  розвиненої туристичної 
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інфраструктури. Між додатковими і супутніми послугами немає чіткої 

межі. У фешенебельних, рейтингових  готелях число додаткових і супутніх 

послуг може сягати 500, де девізом обслуговування є: «У нас немає таких 

послуг, які б ми не могли Вам надати». Таким чином, туристичні послуги 

мають соціально-оздоровчий характер та займають значний відсоток від 

загальної частини споживаних послуг населенням. 

До екотуристичної інфраструктури відносяться установи, які 

забезпечують її безперервну діяльність, не враховуючі міжсезонні періоди 

(табл. 1.2) 

Таблиця 1.2 

Елементи екотуристичної інфраструктури 

Елементи Складові елементів 

установи, що надають послуги з 

розміщення 

готелі, мотелі, кемпінги, приватні квартири і 

будинки, туристичні бази, будинки відпочинку 

установи, що надають послуги з 

харчування 

ресторани, кафе, столові, бари 

установи, що займаються 

транспортним обслуговуванням 

автофірми, авіаційні фірми, залізничні відомства, 

підприємства морського і річкового транспорту 

туристичні фірми з розробки та 

реалізації туристичних послуг 

туристичні агенції, екскурсійні бюро 

установи з надання рекламно-

інформаційних послуг 

рекламні агенції, інформаційні агенції 

установи, які надають послуги з 

рекреаційного та природно-

екологічного туризму 

пансіонати, санаторії, профілакторії, об’єкти 

природно заповідного фонду 

установи з виробництва 

туристично-готельного 

інвентарю 

фірми з виробництва спеціалізованих меблів, 

інвентаря, сувенірів 

дрібнооптові установи магазини з реалізації інвентаря, сувенірів, пункти 

прокату 

установи, що забезпечують 

дозвілля 

клуби за інтересами, конференц зали, концертні 

зали, кінозали, ігрові зали 

установи, що надають послуги з 

екстремального туризму 

туристичні клуби, альпіністські клуби, велосипедні 

клуби, клуби з водного спорту 

органи управління у сфері 

туризму 

комітети, департаменти, відділи, спілки, громадські 

організації у сфері туризму 

учбові туристичні заклади спеціалізовані учбові  заклади за туристичними 

направленнями, заклади з підвищення кваліфікації 

та перепідготовки 

наукові та проєктні заклади науково-дослідні туристичні інституту та установи, 

дослідницькі туристичні полігони, заклади з 

проєктування туристичних осередків 

Джерело: адаптовано за [325,348,350,383,400] 



Зазначений перелік не повний, бо екотуристичну інфраструктуру 

формують побічно установи морського, річкового, авіаційного, міського та 

інших видів транспорту, комунальні служби, організації з надання послуг 

зв’язку, торгівлі, підприємства з виробництва товарів народного 

споживання та ін. 

Розвиток екотуристичної інфраструктури оцінюється як 

пріоритетний вектор щодо забезпечення комплексного розвитку сільських 

територій, диверсифікації сільськогосподарського виробництва та 

збільшення ємкості регіональних продовольчих ринків. У своєму 

функціонуванні розвиток екотуристичної інфраструктури направлений в ті 

регіони країни, де зосереджені відповідні оздоровчо-рекреаційні ресурси 

та виявлена гостра потреба у цьому виді господарювання задля зростання 

соціально-економічної активності населення [297]. Екотуризм не конкурує, 

а доповнює традиційні напрями та форми господарювання, де 

використовуються просторові природні ресурси, оскільки він дає змогу 

доторкнутись туристам до природних ресурсів, які не зазнали впливу 

техногенного розвитку, з одного боку, а з іншого – дати місцевим жителям 

стимул до збереження ресурсного потенціалу регіонів і суспільного 

розвитку в «партнерстві» з природою [292,325]. 

В Україні актуалізуються проблеми розвитку екотуризму, оскільки 

він не потребує значний капіталовкладень і стимулює зростання рівня 

зайнятості населення. Екологічний туризм слід розглядати як ресурс 

сталого розвитку громади, раціональне використання якого сприятиме 

економічному зростанню й створенню значної доданої вартості. Він є 

генератором доходів, мотивом задля створення нових робочих місць, 

залучення інвестицій, а також чинником капіталізації місцевого бренду. 

Процеси соціально-економічних трансформацій, які відбуваються в 

туристичному секторі, обумовлюють пошук нетрадиційних форм 

підприємництва, спрямованих на забезпечення економічного зростання та 

модернізацію регіональної економіки. Одним із стратегічних напрямів 



туристичної сфери є активізація розвитку екотуризму в Дніпропетровській 

області з урахуванням специфіки територіального розташування та 

наявності оздоровчо-рекреаційних осередків. 

 

………. 

  



ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішені важливі науково-практичні 

завдання щодо теоретичних засад, методологічних підходів та напрямів 

розвитку екотуристичної інфраструктури за допомогою функціонування 

регіональної моделі розвитку екотуристичної інфраструктури регіону. За 

результатами дослідження зроблено наступні основні висновки: 

1. Ідентифіковано дефініцію «екотуристична інфраструктура», що 

передбачає колаборацію суб’єктів підприємництва та об’єктів 

екотуристичного значення, які забезпечують функціонування 

екотуристичної діяльності та регулюють рух матеріальних, фінансових, 

духовних та інформаційних потоків між ними. Доцільність 

функціонування екотуристичної інфраструктури обґрунтовується 

впровадженням інноваційної концепції розвитку екотуризму, що 

підвищить економічну ефективність і конкурентоспроможності спільної 

діяльності об'єднаних підприємств порівняно з відокремленою діяльністю, 

за допомогою державної підтримки на законодавчому, нормативно-

правовому та організаційному рівнях. 

2. Обґрунтовано пропозицій, щодо активізації співпраці між 

органами влади, інвесторами, бізнес-структурами, закладами освіти, 

науковими установами з урахуванням закордонного досвіду, що дозволить 

визначити екотуристичну інфраструктуру регіону більш 

конкурентоспроможною. Сукупність принципів та норм, що регулюють 

діяльність держав у сфері туризму і міжнародних подорожей з метою 

задоволення великого кола культурних і духовних потреб людини, 

становить інститут міжнародного туристичного права. Норми, що входять 

в даний інститут, забезпечують найбільш ефективну співпрацю держав у 

сфері туризму і зміцнюють взаємну зацікавленість учасників туристичного 

обміну у їх розвитку. У зв'язку з цим більшість норм міжнародного права в 



галузі туризму було прийнято на міжнародних конференціях і нарадах по 

туризму. 

3. Запропоновано визначення поняття «синергетичного гістерезису» 

як процесу, який вивчає зв’язки між елементами структури та охоплює 

тимчасову зміну одного фактора, що викликає тривалу зміну іншого і 

забезпечує безперервну, стабільну, взаємозалежну циркуляцію 

дисипативних систем, при якій сумарний синергетичний ефект перевищує 

дію, що здійснюється кожним елементом окремо. Розглянуто теоретичні 

аспекти синергетичного гістерезису як інноваційного явища в 

екотуристичній інфраструктурі. Доведено що, використання 

синергетичного гістерезису для функціонування підприємств задіяних в 

туристичній інфраструктурі надасть можливість розглянути основу 

взаємодії дисипативних систем в економічному аспекті, що в свою чергу 

дозволить більш ретельно та детально визначити причини негативних 

тенденцій. 

4. Визначено методичний підхід щодо стимулювання розвитку 

екотуристичної інфраструктури шляхом застосування податкової знижки  

для підприємств в разі досягнення відповідного рівня охорони природно-

ресурсного потенціалу порівняно з попереднім або базовим періодом, а 

також застосування податкового кредиту, що вираховується безпосередньо 

із суми податку на прибуток. На відміну від податкової знижки, яка 

скорочує базу оподаткування, податковий кредит передбачає компенсацію 

відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку в результаті 

загального зростання прибутку. 

5. Розглянуто екологічні проблеми Дніпропетровської області щодо 

перспектив розвитку  екотуризму, які, в свою чергу, вимагають 

комплексного підходу до взаємопов’язаних заходів (правових, 

економічних, екологічних, організаційно-технічних, освітньо-виховних), 

що спонукають до дбайливого використання природноохоронних ресурсів. 

Таким чином, створення та / або розширення заповідних територій 



загальнодержавного та місцевого значень можемо назвати не лише 

основним, але і найбільш ефективним механізмом в процесі охорони 

природних екосистем, унікальних природних територій, ландшафтів та 

рідкісних видів рослин і тварин. До основних джерел забруднення повітря 

в Дніпропетровському регіоні належать наступні сфери діяльності:  

гірничо-металургійна, хімічна, паливно-енергетична, транспорта, 

сільськогосподарська. 

6. Надано пропозиції щодо удосконалення основних інституційних 

засад, які забезпечать створення й належне функціонування 

екотуристичної інфраструктури. Зокрема, по-перше, внести правки в у 

Закони України «Про туризм» і «Про особисте селянське господарство» 

слід включити організаційне, інформаційне, маркетингове і фінансове 

забезпечення розвитку екотуристичної інфраструктури, яка б відповідала 

європейським стандартам та прийняття Закону України «Про сільський 

зелений туризм», регламентуючи основні засади державної політики в 

туристичній сфері, який передбачає процес розробки та затвердження 

Державної програми сприяння розвитку сільського зеленого туризму, в 

якій слід прописати інституційні механізми створення й розвитку 

екотуристичної інфраструктури, по-третє, внесення змін та доповнень до 

Стратегій розвитку регіонів і Планів заходів з їх реалізацій у частині 

формування екотуристичної інфраструктури на інноваційних засадах, 

враховуючи їх специфічні особливості. 

7. Удосконалено методичний підхід щодо класифікації розвитку 

інфраструктури основних курортів регіону, що на відмінно від існуючої 

дозволяє визначити проблемні аспекти інфраструктурного розвитку та 

сформувати основні стратегічні напрями щодо покращення 

функціонування санаторно-курортного туризму. Визначено основні 

стратегічні шляхи покращення функціонування закладів на ринку 

санаторно-курортних послуг, а саме: за умови зменшення завантаженості 

закладів санаторно-курортного туризму використовувати стратегію 



кардинальних змін; у випадку, коли діяльність закладів санаторно-

курортного туризму спрямована на підтримку повільного рівня зростання 

за несприятливих зовнішніх умов використовувати стратегію збереження 

зростання; у разі утримання досягнутого рівня, коли заклади санаторно-

курортного туризму мають у своєму розпорядженні лише обмежений 

асортимент нових продуктів чи послуг – стратегію досягнутого зростання; 

якщо заклади санаторно-курортного туризму орієнтуються виключно на 

визначений сегмент ринку – стратегію вибіркового зростання. 

8. Обґрунтовано методичні підходи щодо розширення заповідних 

територій регіонів, де екологічний туризм може розвиватися в заказниках, 

які займають найбільшу питому вагу в структурі природно-заповідного 

фонду України загальнодержавного та місцевого значень, при відвідуванні 

пам’яток природи, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та 

ботанічних садів, що цілком можливо розглядати як ефективне 

функціонування елементів екотуристичної інфраструктури. Вивчаючи 

документи було запропоновано збільшити площі природно-заповідного 

фонду Дніпропетровщини на 12% до 2031 року, а саме на: 5 об’єктів 

рекультивованих та відновлених земель; 4 об’єкти штучних водойм та 23 

об’єктів геологічної спадщини екомережі області. Створення нових та 

розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

стане основою для формування екологічного каркасу регіону, сприятиме 

розвитку організованих форм рекреації і туризму, екологічної освіти, 

збереженню традиційних форм раціонального природокористування і 

сталого розвитку природно-територіального комплексу. 

9. Запропоновано напрями популяризації сільського зеленого 

туризму, що на відміну від існуючих передбачають приділення значної 

уваги виробництву та переробці органічної продукції (екопродукції) та 

участі туристів безпосередньо в даних процесах. Позитивний вплив 

сільського зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем 

села має комплексний, системний характер, оскільки сприяє розширенню 



зайнятості сільського населення, стимулює благоустрій сільських 

поселень.  Розвиток сільського зеленого туризму вимагає значного обсягу 

інвестицій, особливо в розвиток сфери гостинності, на екологічні та 

реставраційні програми, що вказують на зв’язок туризму з іншими 

галузями економіки, його залежність від загального рівня економічного 

розвитку країни. Разом з тим, розвиток сільського зеленого туризму 

стимулює розвиток економіки, забезпечує мультиплікаційний ефект, 

особливо відчутний в сфері зайнятості.  

10. Визначено економічну сутність поняття «туристична мотивація», 

як сукупність потреб, які впливають на людину в процесі участі у 

туристичній діяльності та виступають центральним фактором у процесі 

прийняття рішень. Вивчення мотивації дозволяє зрозуміти вибір, 

уподобання та потреби туриста. Щодо вибору осередку екологічного 

туризму, туристи мають різні причини відвідувати ті чи інші місця. 

Основними мотиваціями для екотуристів є спостереження та оцінювання 

природних особливостей, фізична активність та зустрічі з людьми за 

подібними інтересами, задоволення рекреаційних потреб, навчання в 

конкретних сферах, або втеча, розслаблення, зміцнення стосунків та 

саморозвиток. Релаксація в природному навколишньому середовищі є 

найважливішою. Вивчаючи найважливіші мотивації для екотуристів в 

Україні доцільно поділити ці мотивації на чотири групи: культурно-

просвітницька діяльність, природа, соціальні заходи, спортивні та 

оздоровчі заходи.  

11. Проведено оцінку впливу факторів макросередовища на 

діяльність об’єктів екотуристичної інфраструктури, де за результатами 

дослідження встановлено значний вплив факторів: економічних, що 

обумовлено співвідношенням попиту і пропозиції, доходами та цінами на 

туристичні послуги, що склалися на ринку; демографічних, що обумовлено 

міграцією населення, перевищенням рівня смертності над рівнем 

народжуваності, змінами складу сім’ї, що негативно впливає на поведінку і 



смаки туристів; політико-правових, які формують інституційне 

середовище екотуристичної інфраструктури, створюють умови для 

розвитку ринково-конкурентної сфери діяльності для суб'єктів 

туристичного ринку; природно-екологічних, які охоплюють кліматичні 

умови, використання природних ресурсів та заходи з охорони 

навколишнього середовища. 

12. Надано пропозиції щодо проведення постійних маркетингових 

досліджень у сфері екотуристичної інфраструктури, які передбачають збір 

інформації шляхом соціологічних досліджень громадської думки, 

вивчення позицій місцевого населення і туристів, формування громадських 

об’єднань задля виявлення актуальних потреб щодо можливостей розвитку 

екотуристичної інфраструктури регіону. Розвиток екотуристичної 

діяльності в громадах Дніпропетровській області вимагає створення 

конкурентоспроможного локального туристичного продукту та 

формування його іміджу за допомогою використання комунікаційно-

інформаційного простору та маркетингових інструментів задля підтримки 

об’єктів екотуристичної інфраструктури. У результаті аналізу наукових 

джерел та власних досліджень виявлено сукупність бар’єрів, які 

стримують формування й розвиток регіональної екотуристичної 

інфраструктури у Дніпропетровській області. 

13. Запропоновано регіонально-інноваційну модель розвитку 

екотуристичної інфраструктури, яка передбачає: партнерські 

взаємовідносини між усіма учасниками: центральними органами влади, 

регіональними органами влади, органами місцевого самоврядування 

(селищні ради, територіальні громади), громадськими організаціями, 

науковими установами, закладами вищої освіти, регіональним 

інноваційним центром, стартап-інкубаторами, суб’єктами малого бізнесу в 

сфері сільського (зеленого) туризму, споживачами екотуристичних послуг; 

координацію зусиль центральних органів влади, регіональної влади із 

органами місцевого самоврядування; науково-організаційне забезпечення 



довгострокових програм розвитку екотуризму; розроблення й реалізацію 

концепції маркетингу; реалізацію інноваційних програм та 

інфраструктурних проєктів з розвитку екотуристичної діяльності; 

створення сучасної системи інформаційного забезпечення; розроблення 

механізму фінансового забезпечення, який полягатиме у застосуванні 

різних інструментів фінансування: державно-приватне партнерство; 

пільгове кредитування; краудфандінг; венчурне інвестування; грантові 

програми; міжнародну технічну допомогу; кошти міжнародних фондів 

тощо. 

14. Обґрунтовано наявність взаємозв'язків між динамічними 

можливостями в системі функціонування екотуристичних підприємств, що 

становлять кластер екотуристичної інфраструктури в регіоні. Це дозволить 

визначити симбіоз екотуристичних підприємств та місцевих громад у 

розвитку екотуристичної інфраструктури. За даними проведеного 

дослідженнями було сформовано 3 кластери. До Кластеру 1 відносилися 

респонденти, які обрали позицію «численні мотиви», де було виявлено 

трохи більше жінок, ніж чоловіків у віці від 20 до 29 років, третина 

респондентів мали вищу освітою або середньою освітою, що робить 

критерій з найвищим рівнем середньої освіти по відношенню до інших. До 

Кластеру 2 відносився сегмент людей, що за мотивами обрали позицію 

«винагорода та втеча». Цей кластер мав: удвічі більшу частку жінок, ніж 

чоловіків; високий відсоток респондентів у віці від 20 до 29 років; 

найвищий відсоток молоді університетською освітою по відношенню до 

інших кластерів. Респонденти Кластеру 3 обрали «природну» позицію, в 

якій більше чоловіків, ніж жінок; члени цього кластеру у віці від 20 до 29 

років, високий відсоток має університетську освіту. 

15. Сформовано методичні підходи щодо просування та 

комерціалізації екотуристичної інфраструктури шляхом створення 

популяризаційного медіа-контенту про нові можливості відпочинку, 

проведення освітницько-просвітницьких заходів, розроблення бренду 



виокремлених територій, що дозволить суб’єктам екотуристичної 

інфраструктури охопити найбільший сегмент потенційних туристів. 

Запропоновано: забезпечити місцеве населення професійною підготовкою 

та навичками для виробництва продукції; заохочувати жителів сільських 

місцевостей надавати послуги з екологічного туризму; багатства за 

допомогою екотуризму; функціонування урядової системи моніторингу 

задля встановлення та уникнення потенційних негативних наслідків на 

довкілля та культуру. 
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