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Розглянуто приклади закордонного досвіду впровадження екологічних технологій 
в сфері туристичного бізнесу. Показано, що діяльність екологічних готелів дозоляє 
отримувати три види ефекту: екологічний, економічний і соціальний. 

 
У світі в останні роки все більшу популярність набирає рух за охорону 

навколишнього середовища. Піклуючись про екологічну рівновагу люди 
змушені міняти свої звички і уподобання. Готелі не лишаються осторонь і 
намагаються все більш відповідати поняттю «екоготель».  

В наш час готелі можна зустріти в кожному, навіть маленькому місті 
України, а у великих містах напередодні світового футбольного 
чемпіонату «Євро 2012», побудова готелів займає майже перше місце 
серед всеміської забудови. В CША і Європі прийнято присвоювати знак 
якості – cвоєрідну екологічну нагороду підприємствам, які бережливо 
відносяться до навколишнього середовища. Його можна отримати тільки 
після процедури сертифікації, під час якої готель повинен довести свою 
відповідність заданим критеріям. Зазвичай сертифікація проходить в 
чотири етапи. Спочатку керівництво готелю повинне заповнити спеціальну 
заявочну форму, в якій детально описати робочі процеси. Потім в готель 
приїздить група незалежних експертів, які аналізують його діяльність і 
складають доповідь з переліком зауважень і рекомендацій. В залежності 
від результатів готелю видають сертифікат або, що більш вірогідно, 
пропонують усунути ті чи інші недоліки. Після отримання документу в 
готелі регулярно проводиться аудит. Наявність відповідної сертифікації  
позитивно впливає на імідж готеля, звищує його популярність на ринку і є 
потужним маркетинговим інструментом, який впливає на рівень 
лояльності гостей. Завдяки цьому турфірми і туроператори починають все 
частіше обирати такі готелі для співпраці, що сприяє отриманню 
додаткового прибутку. 

В світі існує ряд організацій, що займаються розробкою і 
впровадження систем екологічного менеджменту. Це «British Airways 
Holidays» (BAH), «Certification for Sustainable Tourism» (CST), «Green 
Globe», «Green Key», «HAC Green Leaf», «HVS Eco Services», «Touristik 
Union International» (TUI), «Green Hotel» («Зелений готель»)[2]. 

Ціла мережа готелів за кордоном вже має екологічний статус і 
продовжує розвивати і впроваджувати екологічні новинки. Так, готельна 
мережа «Choice» у Скандинавії пройшла екологічну сертифікацію. В 



пректі прийняли участь більш як 9 тисяч співробітників скандинавської 
мережі, що складається з 160 готелів, що знаходяться у Швеції, Норвегії, 
Данії, Фінляндії і Литві. А це означає, що мережа працює над зменшеням 
вжитку води і електроенергії, а також обсягів сміття  і викидів хімікатів. 
Ця робота ведеться в готелях спеціальними екологічними координаторами, 
які отримали відповідну освіту. Проект було розпочато ще в 2003 році. З 
тих пір 160 готелів скоротили енергоспоживання на 20%, а з 2007 року 
«Choice» купує тільки електрику, що здобута з відновлювальних джерел. 
Також мережа сервірує в своїх готелях сніданки, зроблені тільки з 
екологічно чистих продуктів, і розвиває партнерство з Фондом захисту 
тропічних лісів. Партнерство розуміє, що мережа забезпечує збереження 
100 квадратних метрів лісу за кожну ніч, проведену гостями у її готелях.[3] 

Також у Нью-Йорку на розі 44-ї вулиці і 8-ї авеню, поряд з Таймс-
Сквер відкрився готель «InterContinental». Це перший готель на Манхетені, 
який побудовано з нуля за остані 8 років. «InterContinental» став 
найкрупнішим готелем на східному узбережжі, до того ж створеним з 
використанням самих сучасних екологічних розробок. Наприклад, при 
будівництві використовувалися переробні матеріали, у номерах 
споруджені туалети з низькою витратою води, а на 2-му і 7-му поверхах 
споруджені зелені тераси [1]. 

Перший екологічний готель відкрився у Мілані. Це чотиризірковий 
готель «Hotel Scala», що розташований у семиповерховій споруді замку, 
що був побудований у кінці ХІХ століття, недалеко від театру «Ла Скала». 
Для контролю за температурою повітря і подачею гарячої води у готелі 
застосовується спеціальна система відновлення енергії з використанням 
відновлювальних джерел. Так, готель не використовує паливо і тому не 
викидає  до атмосфери таку забруднюючу речовину, як вуглець [1]. 

Новий готель у Стокгольмі обігрівається теплом людських тіл. Новий 
«Kungsbron» розташувався у центрі міста Стокгольм, в унікальній будівлі 
«Kungsbrohuset», яку вже назвали самою екологічною офісною будівлею у 
світі. Вона разом з готелем використовує для опалення тепло, що 
виділяється 25 тисячами пасажирів, що щоденно проходять в переходах 
під розташованим поруч Центральним вокзалом. Це дозволить 
з`економити від 5 до 15% загальних витрат на опалення «Kungsbrohuset». 
Холодна вода для кондиціювання береться з підземного озера Клара. 
Будова має подвійний фасад – один повністю зроблений зі скла, а другий, 
що розташований на деякій відстані, має тільки 60% скляних вікон. Ця 
конструкція дозволяє забезпечити кращу теплоізоляцію. Усього будова 
буде споживати вдвічі менше енергії, ніж будови аналогічного розміру [4]. 

Керівництво всесвітньої мережі готелів «Marriott» теж сер`йозно 
стурбоване станом забруднення навколишнього середовища  у своїх 
готелях, давши зрозуміти, що турботи «зелених» їм не байдужі. 



Беззупинний пошук чистих продуктів і матеріалів привів компанію 
«Marriott» до вельми нестандартних рішень, які застосовуються тепер у її 
готелях. У квітні 2008 року готелі почали використовувати кулькові ручки 
з вторинної сировини і більш екологічну фарбу. Подальша стратегія 
включає зниження споживання води і палива на 25% на протязі 10 років, 
устаткування обладнання для використовування сонячної енергії у 40 
готелях до 2017 року і інші заходи. Наприклад, 24 мільйони пластикових 
карток, які компанія закупає щороку і використовує в якості ключів від 
номерів, будуть замінені на картки, що наполовину складаються з 
переробних матеріалів. Це дозволить зменшити кількість пластикових 
відходів на 66 тон. Нові ключі це тільки один з напрямків стратегії з 
захисту навколишнього середовища, що розробляється готельною 
мережею. Також у готелях мережі «Marriott» пропонують нові економічні 
рулони туалетного паперу без картонної серцевини і,що частково 
складаються з переробної сировини. Завдяки цьому нововведенню, у рік 
мають зберегтися 119 дерев і більш ніж 11 мільйонів літрів води [1]. 

Компанія «OTI Holding», що здійснює діяльність у сфері туристської 
індустрії, у рамках проекту соціальної відповідальності, розпочатої під 
гаслом «Краса – це зелень», у відповідності з розробленою екологічною 
концепцією здійснила інвестиції на 15 мільйонів доларів на реконструкцію 
готеля «Otium Eco Club Side», що розташований в районі Сіде, Анталія. 
Голова Ради Директорів «OTI Holding» Айхан Бекташ заявив, що готель 
«Otium Eco Club Side» було реконструйовано у відповідності зі 
стандартами захисту навколишнбого середовища. Завдяки новій концепції 
буде забезпечена 30% економія води і енергії і буде використовуватися 
продукція, що виготовлена з екологічно чистої сировини.  Генеральний 
директор «Otiums İnternational» Тамер Муган описав деякі екологічні 
заходи. Наприклад, для обігріву використовується сонячна енергія, тобто 
53% споживання гарячої води нагрівається саме за цей рахунок. Прийняті 
заходи щодо економії споживання води – в готелі замість ванн встановлені 
душові кабіни, підібрані найбільш економні бачки для унітазів, полив 
газонів і садів здійснюється повністю автоматизованою системою. Напір 
води встановлений на самий економічний режим. В басейнах 
використовуються хімічні речовини, що не шкодять навколишньому 
середовищу. Кондиціонери споживають дуже мало електроенергії і 
заправляються екологічно безпечними газами. Для освітлення використано 
економічні лампочки класу А. В туалетах загального користування 
встановлено сенсорне освітлення, що реагує на рух людей. На об`єкті 
встановлений спеціальний майданчик для відходів. Дуже уважно 
ставляться до використаних батарейок, а саме  здійснюється їх збір і в 
подальшому передача для утилізації в спеціалізовані організації. Всередині 
об`єкта заохочується використання велосипедів. Для відпочиваючих у 



готелі дітей передбачені спеціальні програми екологічного навчання, крім 
того в саду готеля дітям надається можливість посадити овочі і фрукти. 
Все це здійснюється для привернення уваги відпочиваючих до проблем 
екології і захисту навколишнього середовища. Розуміючи відповідальність 
туристичної галлузі з питання захисту навколишнього середовища, 
компанія «OTI Holding», спільно з дочірніми підприємствами, прийняла 
рішення про впровадження  екологічної програми і випустила «Маніфест 
навколишнього середовища і флори», що передбачає висування на перший 
план напрямки з прекрасними природними умовами, а з іншого боку 
здійснює програму, що назначена для надання підтримки регіонального 
розвитку [4]. 
 Таким чином, проведений аналіз впровадження екологосумісних 
технологій до сфери туристичного бізнесу дозволяє зробити наступні 
висновки. Ресурсозберегаючі  і природоохоронні технології, що 
впроваджуються в туристичній сфері мають принести три види ефекту:   
• економічний – економія витрат на забезпеченні діяльності готелів  

ресурсами (водою, електроенергією,  теплоенергією), зниження 
сплати за забруднення довкілля внаслідок господарчої діяльності 
(зменшення обсягів відходів, викидів та скидів у навколишнє 
середовище), а також отримання додаткового доходу від 
впровадження ресурсозберегаючих технологій; 

• екологічний – зменшення негативного впливу на довкілля внаслідок 
повернення до використання деяких видів відходів; зниження обсягів 
викидів та скидів забруднюючих речовин, що обумовлено 
впровадженням альтернативних видів енергоресурсів (сонця, вітру, 
геотермального тепла); 

• соціальний – створення більш комфортних умов для клієнтів готелів, 
підвищення рівня їх екологічної культури і соціальної 
відповідальності.   
Приймаючи до уваги вищенаведене, нами обрано цей напрямок для 

подальшого дослідження у магістерській роботі. 
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