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ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ІННОВАЦІЙ  

В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ НЕЗАЛЕЖНИХ РЕГІОНІВ 

 

Туризм, як один із найперспективніших рушіїв зростання світової 

економіки, може відігравати важливу роль у стимулюванні переходу до 

зеленої економіки та сприяти більш стійкому та інклюзивному зростанню. 

Завдяки тісним зв’язкам з численними секторами на місцевості та на 

міжнародному рівні, навіть незначні покращення у напрямку більшої 

стійкості в туризмі матимуть важливий вплив. Інвестиції та фінансування є 

важливою частиною цього. Можливості є ідеальними та включають державні 

та приватні інвестиції у низьковуглецеві варіанти транспорту та побудову 

ресурсо- ефективної туристичної інфраструктури, а також ініціативи з 

підтримки інновацій, сприяння прийняттю відповідальної ділової практики та 

заохочення інтеграції туристичного бізнесу до низьковуглецевих та 

ланцюжки поставок сталого туризму. 

Інвестиційні можливості для підтримки «зелених» інновацій у туризмі 

можна розглядати в напрямах [1, с. 94–100]: 

Енергоефективний перехід: у секторі розміщений широкий простір для 

інвестицій у екологічну ефективність, включаючи вдосконалення систем 

охолодження, телебачення та відео, кондиціонування повітря, опалення та 

пральні. 

Управління водними ресурсами: є можливість фінансувати «зелених» 

виконавців, що покращують внутрішню ефективність використання води на 

одного гостя. 

Поводження з відходами: є багато аспектів, за яких вдосконалення 

поводження з відходами може підвищити стійкість туризму, покращити 

ефективність використання ресурсів, підвищити привабливість напрямків та 

створити можливості для працевлаштування. 

Біорізноманіття: підтримка екосистем є основою стійкого туризму. Є 

можливості для «зелених» виконавців та «зелених» новаторів у захисті бази 

природних ресурсів, в той час як здійснюється інтеграція сталого туризму. 

https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/suchasnyi-stan-zabezbechennya-stalogo-rosvytku-ukrainy.pdf
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/suchasnyi-stan-zabezbechennya-stalogo-rosvytku-ukrainy.pdf
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Культурна спадщина: інвестиції, що підтримують культурну 

спадщину, одночасно пропонуючи можливості для продовження, 

омолодження або посилення традицій, покращують туристичну пропозицію 

та сприяють розподілу переваг туризму серед місцевого населення. 

Саме тому, науковцями розглядається необхідність переходу до 

практики інвестування та фінансування, що підтримує сталий туризм, та 

досліджується політика, установи та інструменти «зеленого» фінансування та 

інвестицій, що мають значення для цього сектору. 

Сталий розвиток туризму – це туризм, який враховує поточні та 

майбутні економічні, соціальні та екологічні наслідки та задовольняє потреби 

відвідувачів, галузі, навколишнього середовища та приймаючих громад. 

Включення стійких практик у споживання та виробництво туристичних 

послуг передбачає зміну мислення зацікавлених сторін, підвищення 

обізнаності про те, що включення стійких практик у їх повсякденну 

діяльність є корисною для них у довгостроковій перспективі, оскільки це 

дозволяє зберегти довкілля, яке є одним з основних рушіїв туризму. 

З урахуванням сильного прогнозу зростання світового туризму до 2030 

року, значні інвестиції будуть потрібні для забезпечення житлом, 

транспортом та іншими послугами та інфраструктурою, пов’язаними з 

туризмом, необхідними для задоволення очікуваного попиту, одночасно 

підвищуючи економічні, соціальні та екологічні результати. Для цього буде 

необхідний інтегрований підхід у багатьох відомствах (наприклад, транспорт, 

навколишнє середовище, сільське господарство, інновації, освіта, туризм) та 

рівнях управління (національний, регіональний, місцевий) за участі та 

підтримки промисловості. Інвестиції також матимуть вирішальне значення 

для управління цим зростаючим туризмом на стійкій основі.  

Тому, варто працювати над зміцненням інвестиційного середовища та 

кращою мобілізацією державних та приватних ресурсів для підтримки 

стійкого, стійкого, екологічного та інклюзивного зростання, що приносить 

користь усьому суспільству. Зважаючи на те, що державні бюджети ще 

деякий час залишатимуться жорсткими, всі рівні влади повинні будуть 

працювати краще, а менші рівні - інвестувати ефективніше. Також зростає 

визнання необхідності використання більш інноваційних та досконалих 

стратегій фінансування, і уряди шукають нові інструменти з більшим 

акцентом на приватному секторі. 

Отже, як і багато інших галузей, туризм стикається з цілим рядом 

значних проблем, пов’язаних зі стійкістю. Однак із зростанням усвідомлення 

необхідності та цінності збереження унікальних природних, соціальних та 

культурних надбань, зростає мотивація як приватного, так і державного 
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сектору інвестувати у підвищення стійкості туризму. Інвестиції у стійкий 

туризм пропонують екологічні та соціальні переваги, а також можливості для 

отримання значної віддачі, особливо в сферах енергетики, води, відходів та 

біорізноманіття. Втручання державного сектору спрямоване на збереження 

туристичного потенціалу для економічного розвитку та соціальної інтеграції, 

а також коригування дій, що призводять до занадто великих інвестицій у 

забруднюючі технології та занадто мало інвестицій у низьковуглецеві, 

кліматично стійкі або ресурсоефективні технології.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ  

«ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС» 

 

«Революція послуг», яка, відбулася в останню третину минулого 

століття, і бурхливий розвиток туризму викликали підвищену увагу до 

рекреаційно-туристичної діяльності, що зумовило її поглиблену теоретико-

методологічну розробку. Формування нового наукового напрямку, 

орієнтованого на теоретико-методологічну та методичну розробку 

суспільного феномена рекреаційно-туристичної діяльності, стрімко набуває 

глобальних масштабів, оскільки рекреаційно-туристична діяльність пронизує 

і інтегрує всі сфери життєдіяльності і переважну більшість галузей 

господарства, а в її осмисленні беруть участь численні науки. Все це 

обумовлює доречність та своєчасність обраного напряму дослідження. 

Аналіз наукового теоретичного базису показав, що багато уваги 

дослідженням проблем організації туристичної діяльності приділяється 

зарубіжними економістами серед яких Луі Д’Аморе, Томас Л. Бартон, 

С. Каспар, Б. Рітчі, В. Хунцикер, Уїльям Г. Шенкир та інші. Праці зазначених 

вчених створюють цілісну теоретичну базу для функціонування сфери 


