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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попри наявність в Україні значного туристич"

но"рекреаційного потенціалу, нині туристична
галузь має низьку привабливість як для вітчизня"
них, так і для іноземних туристів. При цьому од"
ним із ефективних та перспективних для вітчиз"
няної економіки напрямом рекреаційного приро"
докористування є сільський зелений туризм. Цей
вид туризму вже добре зарекомендував себе в
країнах Східної і Центральної Європи, має добре
організовані структури (як правило, громадські)
та користується підтримкою уряду і місцевих
органів влади. Рекреаційна діяльність, зокрема
сільський туризм, може зіграти значну роль в
стійкому економічному розвитку регіону, оскіль"
ки сільське господарство належить до галузей,
сумісних з рекреацією. Крім того, в умовах дефі"
циту бюджетних і власних коштів туристичних
організацій на розвиток інфраструктури перспек"
тивним є саме сільський туризм, заснований на
використанні житлового сектора сільських жи"
телів.
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Проте, незважаючи на існуючий потенціал,
наявність необхідних передумов та структурні
зміни в сільській місцевості, сучасний стан орга"
нізації сільського зеленого туризму залишається
недостатньо реалізованим, що позбавляє вітчиз"
няні господарства можливості отримати відпо"
відні економічні вигоди. Це зумовлює необхідність
посиленого вивчення набутого досвіду, виявлен"
ня основних напрямів розвитку та сучасних про"
блем вітчизняного сільського туризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування та розвитку рек"
реаційних територій присвячені праці Т. Андрієн"
ка, В. Гуляєва, Г. Карпова, В. Мамутова, А. Сохни"
ча, А. Третяка та інших. У працях цих вчених до"
сить докладно розглянуті питання підвищення
ефективності використання рекреаційних тери"
торій, еколого"економічної оцінки рекреаційних
ресурсів, проблеми розвитку туризму тощо.
Організаційно"економічні проблеми розвитку



16
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2017

екологічного та сільського туризму досліджува"
лися в роботах таких учених, як В.І. Биркович,
О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Зінько, М.М. Костриця, В.І. Ку"
ценко, Т.Ю. Лужанська, Х.Й. Роглєв, Ю.І. Стад"
ницький, В.П. Сергєєв, М.І. Ткаченко, В.К. Федор"
ченко та ін.

Не зважаючи на достатньо великий обсяг на"
працювань з цієї тематики багато проблем еколо"
го"економічного характеру й досі залишається
відкритою. Доцільно більш глибоке вивчення особ"
ливостей становлення вітчизняного сільського зе"
леного туризму, а також перспектив розвитку і
підтримки цього сектора туристичного ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — аналіз еколого"економічних

характеристик стану сільського зеленого туриз"
му в Україні та обгрунтування перспектив його
розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сільський зелений туризм є важливим секто"

ром сучасної туристичної галузі, орієнтованим на
використання природних та інших ресурсів
сільської місцевості та безпосередньо пов'язаним
зі збереженням національних традицій і етнокуль"
турної спадщини, природного та історико"куль"
турного середовища проживання людини з
відродженням і пропагандою традиційних цінно"
стей і способу життя для створення комплексних
туристичних послуг.

У широкому розумінні сільський зелений ту"
ризм об'єднує всі види туристської діяльності в
сільській місцевості на екологічно безпечних лан"
дшафтах з розміщенням в особистих селянських
чи фермерських господарствах, у сільських сади"
бах, невеликих сільських готелях, пристосованих
для прийому туристів. Це ідеальний варіант для
тих, хто хоче відпочити далеко від цивілізації на
лоні природи. Загалом, сільський туризм не може
існувати без природної основи — навколишньо"
го природного середовища і передбачає особливі
вимоги до стану ландшафтів. Тому головною умо"
вою їх успішного розвитку є збереження і чисто"
та навколишнього природного середовища, зас"
нована на ефективних заходах її захисту і само"
бутності місцевої культури та агроекосистем.

Світовий досвід демонструє, що сфера сільсько"
го екологічного туризму за умови раціональної
організації спроможна забезпечити близько 30 %
загального доходу туристичної галузі, в той час як
на сьогодні в нашій країні сектор сільського еколо"
гічного туризму приносить навіть менше 1 %. Це
свідчить про значну частку нерозкритого потенціа"
лу розвитку даної сфери, особливо враховуючи на"
сичену історію українського села та давні сільські
традиції, різноманітні народно"художні промисли
і ремесла, що збереглись до нашого часу.

Сучасні проблеми розвитку сільського туриз"
му можна умовно розподілити на три окремі ве"
ликі групи залежно від ефективності використан"

ня в організації сільського туризму того чи іншого
виду забезпечення. Це нормативно"правове, фінан"
сове та кадрове забезпечення. До нормативно"пра"
вового забезпечення входять закони та інші нор"
мативно"правові акти, які регулюють сільський
екологічний туризм. Складність і заплутаність бю"
рократичних процедур спонукає сільських жителів
не оформлювати реєстрацію та працювати неле"
гально, що позбавляє державний бюджет податків,
а самих підприємців можливості заключати дого"
вори з великими туристичними фірмами, що при"
зводить до зменшення популярності такого туриз"
му, а головне — його іміджу. Фінансове забезпе"
чення характеризується можливістю та прозорі"
стю залучення кредитних коштів у розвиток
сільського туризму в Україні. На жаль, сучасний
туристичний бізнес у нашій країні пов'язаний зі
значними ризиками, що відлякує банківські уста"
нови та приватних інвесторів. Перед тим, як залу"
чати кошти на розбудову туристичної інфраструк"
тури, необхідно вирішити низку інших проблем,
наприклад, кадрове забезпечення. На сьогодні
відчувається гостра нестача кваліфікованих кадрів
в українському селі, особливо коли мова йде про
приваблення іноземних туристів.

Незважаючи на високий потенціал сільського
туризму в багатьох регіонах, а також можливості
залучення різних цільових аудиторій туристів,
рівень його економічного розвитку в розрізі об"
ластей України нерівномірний (табл. 1).

 Сільський зелений туризм невід'ємно пов'яза"
ний із діяльністю особистих селянських госпо"
дарств, які одночасно виступають у ролі головно"
го предмету зацікавленості туристів та нічліжної
бази. Він надає селянам можливість реалізовувати
вирощену продукцію одразу ж на місці і не лише
як сільськогосподарську сировину, а у вигляді про"
дуктів харчування після відповідного оброблення
та приготування. Переважна більшість туристів,
які люблять відпочивати на селі, користуються по"
слугами харчування і особливо полюбляють стра"
ви регіональної кухні. Виходячи з цього, важливе
місце посідає саме екологічна безпечність сільсько"
господарської продукції, її якість, а отже, й зна"
чення агротуристичної діяльності для збалансова"
ного розвитку сільського господарства [2, с. 44].

Загалом, фактори розвитку сільського еколо"
гічного туризму можна розділити на зовнішні та
внутрішні. До зовнішніх факторів відносять гео"
графічні, політичні, дипломатичні, міжнародний
рівень цін на туристичні послуги, курс валют тощо.

До внутрішніх факторів розвитку сільського
екологічного туризму включають природно"кліма"
тичні умови території, наявність та висока якість
природних ресурсів, зручність їх використання;
політико"економічна ситуація в країні; культура і
традиції, структура та рівень життя населення.

Проте такої класифікації недостатньо для де"
тального аналізу факторів, враховуючи, що вони не
діють на розвиток туризму окремо один від одного,
а кожен з факторів знаходиться у тісній взаємоза"
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лежності з іншими. Тому сягнути
ефективного врахування впливу усіх
факторів на привабливість сільського
туризму неможливо без їх глибокої
систематизації. Пропонується наступ"
на класифікація факторів, що вплива"
ють на розвиток сільського екологіч"
ного туризму (рис. 1).

Майже у всьому світі практи"
кується використання системи "Bed
& Breakfast & Excursion", що перед"
бачає тимчасове розміщення ту"
ристів у приватних будинках, які ви"
конують роль малих приватних го"
телів. Такий тип рекреаційного
підприємництва є малим, часто
сімейним, готельним господарством
з розміщення туристів, які надають
послуги з тимчасового розміщення
туристів та сніданку на території
приватних будинків чи невеликих го"
телях [3]. Перенесення принципів
функціонування такої системи у пло"
щину українського туризму, на нашу
думку, сприятиме розвитку турис"
тичної інфраструктури та забезпе"
чить розвиток туризму в тих райо"
нах, де розміщення великих готель"
них комплексів супроводжується
надмірними ризиками.

Для цього необхідною умовою стає
посилення взаємодії з місцевим насе"
ленням (фермерами та іншими сімейни"
ми господарствами), які здатні надати
туристам якісну продукцію та послуги
на базі місцевих природних, соціально"
культурних та екологічних ресурсів.
Висока ефективність сільського туриз"
му, на думку багатьох дослідників [3—
6], і базується на поєднанні природних
(атраткивні, екологічно привабливі
краєвиди та ландшафти), культурно"
історичних (збереження традицій, зви"
чаїв, пам'яток культури та історії), тру"
дових (зайнятість місцевого населення
забезпечить зменшення показника без"
робіття), економічних (розвиток туриз"
му забезпечить притік коштів в регіон)
та інших показників, що дозволить
сформувати умови для ефективного
розвитку не лише туристичної та рек"
реаційної галузі, а й сільськогоспо"
дарської.

Перспективним напрямом роз"
витку сільського екологічного туриз"
му на сьогодні є побудова в курорт"
но"рекреаційних районах нашої
країни будинків готельного типу для
розміщення туристів, які отримують
рекреаційні послуги у сільській
місцевості. Перевагою такого роз"
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міщення населення є його прозорість на етапі за"
мовлення туристичної послуги, можливість до по"
ступового розширення та перетворення такої
діяльності у підприємницьку, що дасть змогу за"
лучати великі туристичні агентства та приваблю"
вати більшу кількість туристів. А це, в свою чергу,
призводить до збільшення доходів та подальшого
розвитку сфери сільського туризму в регіоні.

Окрім цього, суб'єкти малого підприємниц"
тва матимуть можливість створювати заклади
національної кухні, традиційного виробницт"
ва та збуту виробів місцевих художніх майст"

рів, туристичного спорядження тощо. А мож"
ливість контролю за якістю такої продукції або
наданих послуг дасть можливість підтримува"
ти імідж села, а головне, наповнити туристич"
ний ринок високоякісною продукцією та по"
слугами. Підвищити ефективність сільського
екологічного туризму можна організацією
різноманітних форумів та конференцій, на
яких буде висвітлюватись набутий позитивний
досвід, будуть проводитись "тренінги" та семі"
нари з підвищення кваліфікації персоналу, зай"
нятого в туристичній сфері.

Рис. 1. Фактори розвитку сільського екологічного туризму
Джерело: систематизовано автором на основі [9].
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туристам технологій сільсько-
господарського виробництва. 

Доступність та зручність у використання 
систем зв’язку, енерго-, водо-, 
теплопостачання, водовідведення та 
наявність інших умов для проживання 
туристів. 

Здатність сільськогосподарських 
суб’єктів забезпечити безпечні та 
комфортні умови для проживання 
туристів. 

Наявність зрозумілої, комфортної та 
достатньо розгалуженої транспортної 
системи, яка включає не лише 
переміщення туристів, а й місце для їх 
особистого автотранспорту. 

Забезпечення і підтримка транспортної 
мережі регіону у належному стані. 

Наявність та розробка туристичних 
маршрутів, наявність атракторів та інших 
об’єктів, які приваблюють туристів, 
підтримка екологічного рівня 
ландшафтів та збереження їх 
привабливості, наявність сувенірної та 
іншої пам’ятної продукції. 

Наявність унікальних технологій та 
методів сільськогосподарського 
виробництва. Створення унікальної 
продукції, яка високо цінується 
туристами з огляду на її особливі 
властивості. 

Державне регулювання сільського 
екологічного туризму на різних рівнях. 
Створення державних програм 
фінансування та фінансової підтримки 
сільського туризму. Підтримка 
саморегулювання сільського 
екологічного туризму за рахунок 
створення дієвих еколого-економічних 
механізмів. 

Державне регулювання сільського 
господарства на різних рівнях. Створення 
державних програм фінансування та 
фінансової підтримки 
сільськогосподарського виробництва. 
Підтримка саморегулювання 
господарювання за рахунок створення 
дієвих еколого-економічних механізмів. 

Наявність ресурсів для фінансування 
сільського екологічного туризму. 
Наявність державних програм 
кредитування діяльності суб’єктів 
господарювання в туристичній сфері 

Наявність ресурсів для фінансування 
сільського господарства. Наявність 
державних програм кредитування 
діяльності суб’єктів сільського 
господарювання. 

Наявність кваліфікованого персоналу в 
регіоні. Впровадження інноваційної 
діяльності в сільській місцевості для 
залучення необхідних кадрів. 

Наявність кваліфікованого персоналу в 
регіоні. Впровадження інноваційної 
діяльності в сільськогосподарському 
виробництві. 

Інтегрування сільського екологічного 
туризму в тури регіонального та 
національного значення. Проведення 
масових заходів з залученням сільського 
екологічного туризму. Розробка проектів 
популяризації сільського туризму. 
Створення позитивного іміджу. 

Просування та популяризація продукції 
сільськогосподарського виробництва, 
екологічно чистої продукції. Організація 
масових заходів з метою інформування 
споживачів про наявність екологічно 
чистої сільськогосподарської продукції 
на ринку. 
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сільський екологічний туризм на сьогодні є
перспективним напрямом розвитку вітчизняної
економіки та відновлення важливості села для
економічного зростання країни. Розвиток
сільського туризму — це, в першу чергу, вирішен"
ня актуальних соціально"економічних проблем:
зростання кількості зайнятого населення
сільських територій, розвиток сільської інфраст"
руктури, формування стабільних та вагомих до"
ходів для селян, надходження додаткових коштів
до державного та місцевих бюджетів.

Отже, екологічна необхідність та економічна
доцільність розвитку туристичної галузі підтверд"
жується результатами аналітичних досліджень су"
часних соціально"екологічних та рекреаційних умов
розвитку туризму в Україні. Зазначені досліджен"
ня демонструють наявність на території України
усіх необхідних передумов для створення первин"
ної туристичної інфраструктури та ефективного
розвитку екологічного та сільського туризму.

Перспективні напрями розвитку сільського ту"
ризму формуються безпосередньо з сучасних про"
блем сільського екологічного туризму. Створення
нових робочих місць, залучення кваліфікованого
персоналу, розробка державних програм фінансу"
вання та пошук приватних інвесторів, актуалізація
та удосконалення нормативно"правової бази. Ви"
рішення цих та інших питань дасть змогу в десятки
разів підвищити ефективність сільського туризму
та збільшити надходження до державного та місце"
вих бюджетів. Така діяльність поліпшить економі"
чний стан невеликих поселень: сіл, селищ, навіть
малих міст; збільшить доходи населення, забезпе"
чить збереження українських традицій та звичаїв.
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