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Зима О. Г., Голуб М. О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму
Мета статті полягає у визначені взаємозв’язку різних за своєї сутністю понять «екологічний», «зелений» та «сільський» туризм. Аналізуючи, 
систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, а також звіти міжнародних організацій, автори 
розглянули термін «екотуризм» як концепцію сталого розвитку туризму. У результаті дослідження показано різницю в розумінні понятійно-
категоріального апарату вищезазначених видів туризму. Крім того, було виявлено, що екологічний туризм у подальшому може стати одним із 
кроків до сталого розвитку економіки. Визначено специфічні ознаки екологічного та сільського туризму. Обґрунтовано систему підходів до ви-
значення «зеленості» різних видів туризму. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення потенційних напрямків розвитку 
екологічного туризму в Україні та Харківської області. Подальше вивчення та впровадження основних засад екотуризму в щоденне життя може 
привести до стабілізації розвитку туризму в Україні та покращення стану навколишнього середовища.

Ключові слова: екологічний туризм, сільський туризм, зелений туризм, сталий розвиток туризму.
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 28. 
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УДК 338.48-6:502/504
Зима А. Г., Голуб М. А. Категориально-понятийные особенности 

экологического, зеленого, сельского туризма
Цель статьи заключается в определении взаимосвязи различных по 
своей сути понятий «экологический», «зеленый» и «сельский» туризм. 
Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды многих оте-
чественных и зарубежных ученых, а также отчеты международных 
организаций, авторы рассмотрели термин «экотуризм» как концеп-
цию устойчивого развития туризма. В результате исследования по-
казаны различия в понимании понятийно-категориального аппарата 
вышеупомянутых видов туризма. Кроме того, было обнаружено, что 
экологический туризм в дальнейшем может стать одним из шагов 
к устойчивому развитию экономики. Определены специфические 
признаки экологического и сельского туризма. Обоснована система 
подходов к определению «зелености» различных видов туризма. Пер-
спективой дальнейших исследований в данном направлении является 
определение потенциальных направлений развития экологического 
туризма в Украине и Харьковской области. Дальнейшее изучение и вне-
дрение основных принципов экотуризма в повседневную жизнь может 
привести к стабилизации развития туризма в Украине и улучшению 
состояния окружающей среды.
Ключевые слова: экологический туризм, сельский туризм, зеленый ту-
ризм, устойчивое развитие туризма.
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Zyma O. G., Holub M. O. The Categorial and Conceptual Features  

of the Environmental, Green, and Rural Tourism
The article is aimed to identify the interrelationship of the concepts of «eco-
logical», «green» and «rural tourism», which are different in the essence. Re-
viewing, analyzing and summarizing the scientific works of numerous domes-
tic and foreign scientists, as well as reports of international organizations, the 
authors considered the term «ecotourism» as a conception for sustainable 
tourism development. As result of research, differences in the understand-
ing of conceptual and categorial apparatus of the above-mentioned types 
of tourism are showed. In addition has been found that ecotourism could be 
a step towards the sustainable development of the economy in the future. 
Specific attributes of ecological and rural tourism has been identified. A sys-
tem of approaches to the definition of «green-matching» of different types of 
tourism has been substantiated. Prospect of further research in this area is to 
identify potential areas for development of ecological tourism in both Ukraine 
and Kharkiv region. Further studying and implementing the basic principles of 
ecotourism in the day-to-day life can lead to the stabilization of the tourism 
development in Ukraine and improve the environment situation.
Key words: ecotourism, rural tourism, green tourism, sustainable develop-
ment of tourism.
Pic.: 2. Tabl.: 2. Bibl.: 28. 

Zyma Oleksandr G. – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, 
Department of Tourism, Kharkiv National Economic University named after  
S. Kuznets (pr. Lenіna, 9a, Kharkiv, 61166, Ukraine)
E-mail: zima@hneu.edu.ua
Holub Mariia O. – Postgraduate Student, Department of Tourism, Kharkiv 
National Economic University named after S. Kuznets (pr. Lenіna, 9a, Kharkiv, 
61166, Ukraine)
E-mail: mary.may@list.ru

Згідно з даними ЮНВТО [1] екотуризм є одною з 
формою туризму, яка завоювала лідируючі позиції 
по популярності та темпах розвитку. Він зайняв 

свою нішу на ринку туристичних послуг через збільшен-
ня попиту на стійкі практики видів туризму (стійкий ту-
ризм). Сталий розвиток туризму пов’язаний з визначен-
ням економічних, соціальних та екологічних аспектів 

розвитку, уточнення поточних потреб суспільства без 
ушкодження благополуччя майбутніх поколінь. 

21 грудня 2012 р. Генеральна Асамблея ООН при-
йняла резолюцію, яка має назву «Сприяння екотуризму 
для викорінення злиднів, а також підвищення значення 
охорони навколишнього середовища»[2]. У резолюції ви-
значено, що екотуризм створює значні можливості для 
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збереження та охорони біорізноманіття, а також ефектив-
ного використання природних, рекреаційних і культур-
них ресурсів шляхом заохочення як місцевих громадян у 
приймаючих країнах, так і туристів, які відвідують дести-
нації, щоб зберегти природну і культурну спадщину.

Оскільки розуміння крихкості культурної та при-
родної спадщини з кожним роком стає більш важливим 
у світі, то ринок екотуризму зростає, а питання відпо-
відального відпочинку стає актуальнішим. Просування 
соціально та екологічно безпечного туризму, особливо 
в районах зі значною природною красою, може сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності не тільки на віт-
чизняному, а і на світовому ринку туристичних послуг.

На жаль, у нашому законодавстві немає чіткого 
визначення поняття «екологічний туризм». На 
сучасному етапі є тільки проект про внесення 

змін до Закону України «Про туризм» (щодо визначення 
понять «екологічний» та «мисливський» туризм) (№ 8360 
від 07.04.2011 р.), але він так і не набув своєї чинності. 
Більше того, багато людей зовсім не розуміють різни-
цю між такими поняттями, як «екотуризм», «зелений 
туризм» та «сільський туризм». Тому проблематика 
розуміння різниці між цими термінами є актуальною на 
даний час і обумовлює мету даної статті.

Спочатку екотуризм, як зазначає Р. Шарплей [3, c. 8], 
розвивався як антитеза звичайного масового туризму, 
проти негативних наслідків масових міжнародних пото-
ків туристів. Р. Картер [4, c. 46] стверджує, що вже з 80-х 
років ХХ століття багато світових вчених намагалися 
дати визначення «екологічному туризму». Крім того, 
екотуризм має кілька синонімів, наприклад, «стійкий», 
«відповідальний»,«етичний» тощо. Цей факт в поєд-
нанні з навіть більш близькими поняттями, такими як 
«м’який», «зелений» туризм, пояснює складний харак-
тер визначення поняття «екотуризму». 

На  рис. 1 представлено відображення взаємозв’яз-
ку екотуризму з іншими формами сталого туризму.

Екотуризм дозволяє досягнути високих результа-
тів у сталому розвитку туризму. Однак, слід зазначити, 
що всі види туризму, незалежно від цілі поїздки (бізнес, 
відпочинок, оздоровлення тощо), повинні бути направ-

лені на стабільний розвиток. Це означає, що плануван-
ня та розвиток туристичної інфраструктури, її подаль-
ша експлуатація, а також маркетингові стратегії мають 
бути сфокусовані на покращенні стану навколишнього 
середо вища, а також соціального, культурного та еконо-
мічного стану суспільства.

У табл. 1 представлено кілька визначень екоту-
ризму, що були визначені вченими, організаціями та 
державними установами в межах сфери дії туризму та 
екотуризму зокрема.

Ще однією з нових форм туризму є «зелений ту-
ризм». Схожим на екологічний зелений туризм робить 
те, що в основі як одного, так і іншого виду туризму є 
природа. Тим не менш, у той час, як однією з особли-
востей екологічного туризму є спрямованість на певну 
групу населення: тих, хто захоплюється вивченням при-
родного середовища через подорожі, зелений туризм,  
у свою чергу, спрямований на міських жителів, яким 
пропонується проводити свій вільний час у заміських 
природних куточках, приділяючи особливу увагу відпо-
чинку від щоденного стресу. У вітчизняному законодав-
стві поняття «зелений» та «сільський» туризм ототож-
нюються. У табл. 2 представлені основні терміни, які 
були висловлені зарубіжними та вітчизняними вченими, 
а також у вітчизняній законодавчий базі.

Крім того, важливо зазначити відмінність між зе-
леним і сільським туризмом. Б. Лейн [26] вказує 
на те, що на додаток до того, що відвідування 

сільських районів є головною особливістю сільського 
туризму, зелений туризм також містить в собі послуги 
та взаємодії між туристом і спільнотою приймаючого 
населення. А. Джонс [27, с. 354] вважає, що зелений ту-
ризм розділяє ті ж самі функції, що й сільський туризм, 
однак він включає в себе різні моделі поведінки турис-
тів. Тому можна стверджувати, що сільський туризм є 
одним із підвидів зеленого туризму.

Дослідження, які були проведені фірмою «Natural 
Capital Limited» на замовлення місцевих громад Шот-
ландії [28] дозволяє відповісти на деякі питання, які 
з’являються навколо дискусії щодо різних визначень 
екологічного та сільського туризму (рис. 2).
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Рис. 1. Екотуризм як концепція «сталий туризм» [5, c. 10]
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таблиця 1

Визначення поняття «екотуризм»

Визначення Джерело

Це напрямок туризму, оснований на максимізації використання природно-рекреаційних благ та ресурсів  
і спрямований на еколого-просвітницьку рекреаційну діяльність [6]

Це інтегруючий напрямок у туристській діяльності. Екологічним туризмом може бути будь-який вид туризму, 
що реалізується в умовах активного перебування людини в природному середовищі з використанням його 
рекреаційних, пізнавальних та інших можливостей, а також з урахуванням можливості відновлення навко-
лишнього середовища, зберігання і відтворення його як на спостережному, так і на практичному рівні

[7, с. 3]

Це будь-який вид прибуткової туристичної діяльності, що сприяє формуванню екологічного світосприй-
няття, приносить користь навколишньому природному середовищу, культурній, культурно-історичній  
і генетичній спадщині з метою сталого розвитку туристичних регіонів, підвищення культурного рівня і до-
статку їх населення; у тому числі шляхом відрахування певної частини отриманого прибутку на фінансу-
вання проектів, які спрямовані на досягнення вказаних завдань

[8, с. 7]

Екологічний туризм включає всі види туризму, орієнтовані на збереження природного довкілля, зокрема 
заповідних ландшафтів, налагодження гуманних стосунків з місцевим населенням та органами самовряду-
вання, поліпшення фінансово-економічного благополуччя регіонів

[9]

Це всі види природних форм, в яких основною мотивацією туристів є спостереження та оцінка природи,  
а також традиційні культури, існуючі в природних територіях [10]

Відповідальна подорож до природних дестинацій, яка зберігає навколишнє середовище і покращує добро-
бут місцевого населення [11]

Це подорож до в крихкої, незайманої і, зазвичай, захищеної місцевості. Це допомагає виховувати мандрів-
ника, надає засоби для збереження навколишнього середовища, безпосередньо сприяє економіч ному  
та політичному розвитку і можливостей місцевих громад, а також розвитку поваги у подорожуючих  
до різних культур світу

[12, c. 32 – 33]

Екотуризм активно сприяє збереженню природної та культурної спадщини, включає в себе корінні та міс-
цеві громади, розробку та експлуатацію місцевих природних ресурсів, а також сприяння їх благополуччя; 
екотуризм інтерпретує природну і культурну спадщину, яка призначена для відвідувачів

[13, c. 1 – 2]

Подорож у відносно непорушені природні території для вивчення флори і фауни, розваг або добровільної 
допомоги мешканцям [14, c. 848]

Будь-яка форма розвитку туризму, яка розглядається як екологічно чиста і має здатність діяти як брендинг [15, c. 284]

таблиця 2

Визначення поняття «сільський (зелений) туризм»

Визначення Джерело

1 2

Він дає можливість міським жителям відпочити в сільській місцевості на природі, позбутися стресів, 
відвідати місцеві пам’ятки, ознайомитися з побутом сучасних сільських мешканців та народними традиціями, 
які вони зберігають, а за бажанням – взяти участь у найбільш простих сільськогосподарських роботах

[16, с. 121]

Відпочинковий вид туризму, сконцентрований на сільських територіях. Він передбачає розвиток туристич-
них шляхів, місць для відпочинку, сільськогосподарських і народних музеїв, а також центрів з обслуговуван-
ня туристів із супроводжуючими провідниками та екскурсоводами

[17, с. 5]

Це активність, яка доповнюється агротуризмом та в результаті якої отримуються прямі економічні вигоди 
для селянського господарства (домогосподарства, ферми) [18, с. 142]

Специфічний вид туризму, в якому власник мешкає у тому ж будинку, що і туристи, а сам будинок повинен 
бути інтегрований у сільськогосподарську діяльність. Власник також дозволяє відвідувачам брати участь у 
сільськогосподарських або допоміжних заходах 

[19]

Це вид туристичної діяльності, який здійснюється в неміських районах фізичними особами, зайнятими у пер-
винному або вторинному секторі економіки [20, c. 44]

Це проведення вільного часу в сільському середовищі, якому притаманна відповідна забудова, сільський по-
бут, мальовничий ландшафт [21]

Це відпочинковий вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості (селі) 
та отримання ними послуг сільського зеленого туризму [22]

Це специфічна форма відпочинку в приватних господарствах сільської місцевості з використанням майна 
та трудових ресурсів приватного селянського, підсобного або фермерського господарства, природно-
рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону

[23, с. 139]
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Закінчення табл. 2

1 2

Це туристична діяльність малого масштабу: сім’ї або кооперативу за походженням, які розробляються  
в сільській місцевості людьми, зайнятими у сільському господарстві [24, с. 59]

Це комерційні підприємства у сфері туризму, які організовані на існуючих фермах. Послуги на таких фермах 
включають ліжко і сніданок, спілкування з природою, відпочинок та розваги (рибальство, бджолярство тощо) [25, с. 444]

 

«Зеленість» туризму 

найбільша   найменша

м’який туризм        жорсткий туризм  

альтернативний вид туризму
           

масовий туризм
 

екологічний

пригодницький

відвідування
дикої природи

природний сільський культурний рекреаційний пляжний

ТУРИЗМ

Рис. 2. Систематизування різних підходів до визначення екологічного та сільського туризму [28]

Вищезазначена схема показує, як різні «зелені» 
сегменти туристичного ринку взаємодіють в контексті 
загальної туристичного ринку. Основні поняття слід 
розглядати зліва направо, щоб проаналізувати порядок 
впливу різних видів туризму на навколишнє середовище.

ВИСНОВКИ
Можна стверджувати, що екологічний туризм – 

це еволюційна форма зеленого туризму. Однак зелений 
туризм– це більш широке поняття, яке може бути за-
стосовано до будь-якій форми туризму, яка відноситься 
до природного навколишнього середовища та культур-
ної спадщини України («масовий», «альтернативний», 
«м’який», «природний», «культурний» або «пригод-
ницький» туризм).

Таким чином, можна вважати, що екологічний ту-
ризм – це вид туризму, який містить в собі ознаки як 
природоорієнтованого, так і сталого розвитку. Він є 
взірцем для перезавантаження всієї індустрії туризму, 
тому що сучасний світ вимагає обов’язкового збережен-
ня біорізноманіття навколишнього середовища, охоро-
ни природного та культурного спадку. Вагомим постає 
питання, що зараз екологічний туризм треба розглядати 
не лише тільки як один із видів туризму, а й як базу для 
управлінської стратегієї розвитку національної турис-
тичної сфери. Тому чітке розуміння основних відмін-
ностей у визначенні понять «сільський», «зелений» та 
«екологічний» туризм відіграє важливу роль початково-
го етапу сталого розвитку туризму України.                    
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