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У статті висвітлюється актуальність розвитку еко- і геотуризму у Карпатському регіоні. Зважаючи на об-
меженість бюджетного фінансування заходів природоохоронного характеру, вагому роль відіграють у цьому 
контексті проекти міжнародної технічної допомоги, оскільки є важливим інструментом забезпечення сталості 
природних територій.
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СОДЕЙСТВИИ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В статье освещается актуальность развития эко- и геотуризма в Карпатском регионе. Ввиду ограничен-
ности бюджетного финансирования мероприятий природоохранного характера, весомую роль играют в этом 
контексте проекты международной технической помощи, поскольку являются важным инструментом обеспе-
чения устойчивости природных территорий.
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The article highlights the relevance of eco- and geotourism in the Carpathian region. Given the limited state budget 
funding of environmental measures, international technical assistance projects in this context play an significant role, 
because are an important tool to ensure sustainability of natural areas.
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Постановка проблеми. Екологічний 
туризм – один із найдинамічніших секторів 
туристичної галузі в світі. Щорічний приріст 
екотуризму становить від 10 до 30% [1, с. 6; 
51, p. 37]. За даними Всесвітньої туристичної 
організації (ЮНВТО), на частку екотуризму 
доводиться від 7 до 10% щорічного доходу 
всієї індустрії туризму [37], а за даними Між-
народного екотуристичного товариства у 
2010 році прогнозувалось, що цей вид туризму 
може вирости до 25% світового туристичного 
ринку протягом шести років з доходами у 
470 млрд дол. США на рік [47, p. 3].

Іманентність туристично привабливих при-
родно-рекреаційних ресурсів Карпатського 
краю актуалізувала пріоритетність розвитку 
тут еко- і геотуризму. Усвідомлення цього 
потенціалу присутнє від органів державної 
влади, які задекларували цей факт у регі-
ональних стратегіях розвитку, до суб’єктів 
туристичної діяльності, які пропонують турис-
тичні продукти екотуризму на внутрішньому 
ринку, від адміністрацій природоохоронних 

установ, які все частіше відходять від пре-
валювання природоохоронної та науково-
дослідної функцій, розуміючи рекреаційний 
потенціал об’єктів природно-заповідного 
фонду країни, до профільних громадських 
організацій, які нерідко на волонтерських 
засадах роблять для збереженості довкілля 
більше, ніж бюджетні інституції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження різних аспектів природно-рекреа-
ційного потенціалу України в цілому, Українських 
Карпат, гірських та передгірських районів Івано-
Франківщини як дестинації еко- і геотуризму 
має велику історіографію. Теоретичні основи 
екотуризму, означення його пріоритетності для 
сталого розвитку туристичної сфери відобра-
жені у працях О. Воробйової [6-8], О. Зими [12], 
С. Новицької [33], Л. Теодорович [39] та інших 
[25-26; 30; 38]. Рекреаційний потенціал рельєфу 
та геоморфологічних об’єктів Українських Кар-
пат в цілому та Прикарпаття зокрема, питання 
еко- і геотуристичного використання природних 
комплексів досліджують В. Брусак, Ю. Зінько, 
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О. Левицький, В. Манюк, О. Шевчук [2-3; 13-19; 
27; 28-29; 42]

Мета дослідження – охарактеризувати 
роль проектів міжнародної технічної допо-
моги для розвитку туристичної інфраструк-
тури у Карпатському регіоні, котра внаслідок 
аксіологічної трансформації потреб спожива-
чів туристичних послуг не завжди відповідає 
високим європейським стандартам, наголо-
сити на позитивній ролі еко- і геотуризму для 
забезпечення сталості місцевих громад.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В аналітичному дослідженні Про-
грами ООН з навколишнього середовища 
«Туризм у Зеленій Економіці: інформаційний 
звіт» зазначається, що «традиційний масовий 
туризм досяг стадії стійкого зростання. На про-
тивагу цьому, екотуризм, природний туризм, 
туризм спадщини, культурний і «м’який» при-
годницький туризм беруть на себе ініціативу і, 
за прогнозами, будуть швидко зростати про-
тягом наступних двох десятиліть. Передбача-
ється, що глобальні витрати на екологічний 
туризм будуть рости більш високими темпами, 
ніж середнє зростання всієї галузі [56, p. 9].

ЮНВТО оцінила ємність ринку екотуризму 
через призму загальної туристичної статис-
тики. Шляхом аналізу мотивацій відвідування 
різних дестинацій встановлено, що 40-60% 
всіх міжнародних туристів є екотуристами, 
тому що вони зорієнтовані на отримання вра-
жень від природної флори, а 20-40% туристів 
зорієнтовані на сприйняття фауни. Оскільки 
екотуризм визначається через його цілі, то 
вирахувати справжню кількість екотуристів 
доволі важко [32, c. 91]. Власне, порахувати 
кількість «справжніх» екотуристів досить 
важко, бо ситуація ускладнюється різнотлума-
ченням самого розуміння екотуризму як виду 
туризму. За даними ЮНВТО, частка екотурис-
тів становить від 12 до 15% серед усіх турис-
тів [26; 43, с. 112].

Рушієм суспільної свідомості країн із висо-
ким рівнем добробуту та соціального розви-
тку є існування тріади – гедонізм, культурні та 
духовні цінності, екологія, тобто задоволення 
життям через мандрівки і соціальні комуніка-
ції у чистому та безпечному середовищі. Трен-
дом туристичного розвитку у світі сьогодні є 
перехід моделі відпусткового циклу до індиві-
дуалізованого рекреаційного попиту та задо-
волення інтелектуальних запитів через нішеві 
види туризму: на зміну концепції трьох «S» 
(«sun – sea – sand» («сонце – море – пісок»), 
тобто пляжного відпочинку, прийшла концеп-
ція трьох «L» («lore – landscape – leisure» 

(«знання/національні традиції – пейзаж – 
дозвілля») [53, p. 119]. Саме ця формула від-
крила світу екотуризм. Про таку тенденцію у 
Європі вели мову ще у 1980-х рр. [52]. Резуль-
тати дослідження, проведеного у 1989 році 
на замовлення Міністерства туризму Франції 
і Міжвідомчого комітету територіального пла-
нування і регіональної промоції, показали, що 
вже тоді відбувалась заміна подорожей типу 
три «S» відпочинком типу три «L» [55, p. 43]. 
Перші теоретичні положення такої трансфор-
мації актуалізовані Діном МакКаннеллом ще у 
1976 р. Він вважає, що з появою туристів світ 
кардинально змінився, і сьогодні гори, річки, 
історичні пам'ятники, народні звичаї, свята 
перетворилися в туристичні атракції. Бажання 
відчувати «справжність» в атракціях мотивує 
те, що МакКанелл називає «туристичною сві-
домістю» – туристи подорожують у пошуках 
автентики, якої, на їх переконання, немає у 
їх повсякденному житті [48]. Зазвичай, ман-
дрівник нечасто відвідує туристичні регіони 
для того, щоб оцінити тамтешні культуру, красу 
природи і довкілля, відповідно нова модель від-
починку три «L» демонструє споживання, про-
тягом якого досвід індивіда є привілейованим, 
надзвичайним і, отже, сакральним у порівнянні 
з повсякденним життям, де робота та рутина 
означають невігластво [54, p. 129]. Варто від-
значити, що концепція МакКаннелла і його 
послідовників сьогодні піддається ревізії [50]. 
Втім, наразі трендом у Європі вже стало домі-
нування трьох «E» («extreme – exotic – energy» 
(«екстрим – екзотика – енергія») [34, с. 104] 
або («entertainment – excitement – education» 
(«розваги – азарт– освіта») [45, s. 213].

У дискусії екологів на тему обмеження 
використання об’єктів природно-заповідного 
фонду для споживацьких потреб туристів у 
зв’язку з посиленням негативного впливу на 
дику природу, підтримую позицію Всесвітнього 
фонду дикої природи. Місія Фонду: «Май-
бутнє, у якому природа та людина будуть жити 
у гармонії». Людина повинна охороняти при-
роду, але не відгороджуватися від неї. Еколо-
гічний туризм сприяє розвитку економіки регі-
ону, тому що забезпечується участь місцевого 
населення у наданні туристичних послуг. На 
думку представників Фонду, вкладення коштів 
у туристичну інфраструктуру дозволить збері-
гати природу [11].

Відносно недавно в Україні почав розвива-
тись геотуризм (геологічний туризм), сьогодні 
активно розробляються проекти і заходи з 
упровадження цієї форми активного пізнання 
природи. Геотуризм фактично є видом еколо-
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гічного туризму (окремі дослідники підносять 
його статус до окремої форми пізнавального 
туризму), який передбачає пізнання геологіч-
ної спадщини (геологічних (геоморфологічних) 
об’єктів і процесів) на природно-заповідних 
територіях чи відомих геотуристичних місце-
востях, а також отримання від контакту з ними 
естетичних вражень [15, с. 128]. Найширше 
це поняття розкривають фахівці громадської 
організації «Ноосфера»: це подорож, присвя-
чена унікальній культурі та історії будь-якого 
регіону, яка підтримує або підкреслює знання 
географічного характеру про місце, його ото-
чення, спадщину, естетику, культуру і добро-
бут місцевого населення [9]. 

Основою екологічної туристичної діяль-
ності виступає природний потенціал, на основі 
якого реалізується екотуристичний продукт. 
Геоекотуризм залежить від природних і еко-
логічних умов території, рівня збереження 
унікальних або типових для регіону об’єктів, 
явищ природи [22, c. 204]. А рівень збереже-
ності природних об’єктів залежить від еко-
культури соціуму, яка формується в процесі 
організації і проведення екотурів [30, с. 47]. 

Актуальним питанням для Карпатського 
регіону є збереження екологічно збалансо-
ваного соціально-економічного розвитку, при 
якому використання інфраструктури екоту-
ризму має забезпечувати збереження унікаль-
них і типових природних ландшафтів. На думку 
О.Воробйової, екологічна інфраструктура є 
невід’ємним і обов’язковим елементом сис-
теми регулювання екологічного балансу тери-
торії. Вона розглядає основні проблеми вза-
ємодії суспільства (виробництво й населення) 
і природи, які найбільш гостро проявляються у 
процесі природокористування [7, с. 38].

У 2013 р. Інститутом стратегічних дослі-
джень органам державного управління для 
підвищення ефективності використання 
туристично-рекреаційного потенціалу гірських 
районів західних регіонів України було запро-
поновано активніше працювати над заміщен-
ням державного бюджетного фінансування 
проектів розвитку їх економік, активізувати 
діяльність щодо популяризації можливостей 
і переваг вітчизняного туристично-рекреацій-
ного комплексу, ініціювати збільшення обся-
гів та практик використання механізмів дер-
жавно-приватного партнерства [31]. 

Зважаючи на обмежені можливості бюджет-
них ресурсів, сьогодні активність і професій-
ність профільних громадських організацій на 
рівні західних регіонів України починає визна-
чати напрями туристичної політики останніх, 

а, отже, і залучення інвестиційних коштів у 
розвиток туризму, у т.ч. через проекти ЄС. 
Саме через ґрантові програми розбудову-
ється еко- і геотуристична інфраструктура, 
здійснюють заходи щодо збереження дикої 
природи і водночас поступово вирішується 
проблема балансу «туристське споживання – 
навколишнє природне середовище».

Серед останніх здобутків варто перелічити 
наступні проекти, пов’язані з розвитком еко- і 
геотуризму: 

- проект «Створення транскордонної 
мережі розвитку та просування туризму 
між Івано-Франківською областю України та 
повітом Марамуреш Румунії» (2007–2009). 
Результат: веб-портал www.travelcarpathians.
com, Екотуристичний візит-центр на терито-
рії Карпатського НПП; започаткування діалогу 
щодо відкриття пішого переходу на ділянці 
українсько-румунського кордону між Івано-
Франківською областю та повітом Марамуреш 
(підготовлено попереднє техніко-економічне 
обґрунтування створення нового пункту пере-
ходу) [40; 41];

- проект ВелоКраїна (2008–2010). Резуль-
тат: веб-портал http://bikeland.сom.ua, інфра-
структура для рекреаційних велосипедних 
поїздок у горах, журнал «ВелоКраїна. Путів-
ник велосипедиста» [5]; 

- проект «Гармонізація розвитку туризму 
в сільській місцевості Карпатського регі-
ону» (2010–2012). Результат: Стратегія роз-
витку Карпатського села, веб-портал http://
ruralcarpathians.com, Правила поведінки 
туристів в Карпатах [21];

- проект «Без кордонів: мережа природних 
маршрутів в Східних Карпатах» (2012–2014). 
Результат: Стратегія розвитку природного 
туризму у Східних Карпатах, путівник природ-
ного туризму Східних Карпат, інформаційно-
просвітницькі стенди і вказівники на піших 
маршрутах, вежі для спостереження за дикою 
природою у межах Карпатського НПП, проек-
тна документація для еко-кемпінгу, візит-цен-
тру на Заросляку [36];

- проект «Карпатський туристичний шлях» 
(2011-2013). Результат: веб-портал http://www.
carpathianroad.eu [20];

- проект «Гео-Карпати – Створення поль-
сько-українського туристичного шляху» (2012–
2014). Результати: Концепція створення гео-
парків в Українських Карпатах, веб-портал http://
geokarpaty.net/ua/, геотуристичний путівник, гео-
туристичний транскордонний маршрут [10];

- проект «Карпатський туристичний шлях 2» 
(2012–2014). Результат: посібник «Концеп-
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ція транскордонної туристичної мережі «Кар-
патський туристичний шлях»; бренд «Тран-
скордонна туристична мережа «Карпатський 
туристичний шлях» [46];

- проект «Транскордонна співпраця для 
рекреаційного туризму польсько-україн-
ського прикордоння» (2014): 1) мікропроект 
«Стратегія розвитку рекреаційного туризму 
польсько-української частини Карпатського 
Єврорегіону (М-1)». Результат: Стратегія 
розвитку рекреаційного туризму польсько-
української частини Карпатського Євроре-
гіону, веб-портал http://www.kurortykarpat.
euroregionkarpaty.com.ua [4; 24]; 2) мікро-
проект «Промоція потенціалу Карпат – ство-
рення транскордонної промоційної плат-
форми (М-2)». Результат: веб-портал http://
www.uzdrowiskakarpackie.eu, каталог пропо-
зицій лікування, оздоровлення та відпочинку 
в курортах українсько-польського прикор-
доння, путівник територією українсько-поль-
ської частини Карпатського Єврорегіону [4; 
57]; 3) мікропроект «Трансфер ідеї зеленого 
туризму в Україні на основі системи сертифі-
кації GoToCarpathia (М-8)». Результат: при-
готування суб'єктів туристичної діяльності 
на теренах Львівської, Івано-Франківської 
та Закарпатської областей щодо отримання 
міжнародного сертифікату GoToCarpathia. 
Сертифікати GoToCarpathia відносяться до 
різних груп товарів і послуг на території Схід-
них Карпат, є місцевим аналогом екологіч-
них сертифікатів та знаків якості [4; 44; 49]; 
4) мікропроект «Дикі Карпати – розвиток при-
родничого туризму в польсько-українських 
Східних Карпат (М-9)». Результат: навчання 
та майстер-класи з фотографування природ-
них і туристичних об'єктів з метою збільшити 
зацікавленість до них через покращення в 
учасників навичок з фотографування при-
роди [4]; 5) мікропроект «Створення школи 
рекреаційного туризму (М-11)». Результат: 
путівник про туристичні ресурси українського 
прикордоння, промоційний фільм і буклет про 
атракції Бескидів [4]; 6) мікропроект «Стеж-

ками Українських Карпат. Промоція туристич-
ного продукту (М-12)». Результат: веб-портал 
http://carpathian.land, буклети про 10 об’єктів 
природо-заповідного фонду в Українських 
Карпатах [4; 35];

- проект «Підтримка економіки Закар-
патської області через розвиток і промоцію 
її туристичного потенціалу» (2014–2016). 
Результат: відеофільм «Карпатський турис-
тичний шлях», електронна база даних турис-
тичних шляхів Закарпаття, Центр прийому 
туристів у межах НПП Синевир, мотузковий 
парк (у процесі будівництва), туристський 
шлях для неповносправних (3 км), інформа-
ційні туристичні знаки на автошляхах [46].

Висновки з цього дослідження. Екоту-
ризм постає вагомим засобом збереження 
навколишнього природного середовища через 
підвищення екологічної свідомості населення 
та створення економічних стимулів до охорони 
довкілля, що, врешті, забезпечує притік коштів 
на підтримку охоронних програм об’єктів при-
родно-заповідного фонду. Завданняv соціуму 
є утримання балансу «туристське спожи-
вання – навколишнє природне середовище». 
З метою забезпечення сталого розвитку еко- і 
геотуризму в Карпатському регіоні в останні 
роки органами влади, громадськими органі-
заціями реалізовується низка проектів міжна-
родної технічної допомоги. Більшість заходів 
таких проектів виконують просвітницьку про-
моційну функції, хоча є і такі, які спрямовані 
на підтримку і розвиток еко- і геотуристичної 
інфраструктури. Зважаючи на обмеженість 
бюджетного фінансування заходів природо-
охоронного характеру, використання фінан-
сового ресурсу міжнародної технічної допо-
моги є важливим інструментом забезпечення 
сталості природних територій у Карпатах. 
Враховуючи ці обставини, місцевим органам 
виконавчої влади, органам місцевого само-
врядування регіону доцільно продовжувати 
активно співпрацювати з екологічними і турис-
тичними громадським організаціями у цьому 
напрямі.
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