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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення, особливо під час пан&

демії COVID&19, збільшується психологічна на&
пруга серед населення, яке все більше потре&

бує морального відпочинку від ситуації, що
склалася не тільки в Україні, але й у світі. Оскіль&
ки виїзний туризм для багатьох людей поки за&
лишається неактуальним, з питань власної без&

Забезпечення відповідного функціонування туристичної галузі розглядається як одне з пріоритетних державних завN
дань як важливий структурний елемент стратегії розвитку задля забезпечення якісних туристичних послуг, покращення іміджу
країни на міжнародній арені та зростання дохідної частини бюджету. Розробка державної туристичної стратегії в Україні
повинна передбачати той факт, що всі проблеми, пов'язані з правовим регулюванням (формування законодавства у турисN
тичній індустрії, розробка правових та організаційних заходів для забезпечення якісних туристичних послуг), повинні виріN
шуватися цілісно. Важливість розвитку сільського зеленого туризму відповідна, послідовна розробка державної стратегії
розвитку туристичної індустрії, сконцентрована на отримання якісно нового результату в даній галузі, який відповідав би
стану та тенденціям міжнародного ринку туристичних послуг та загальновизнаним міжнародним та європейським стандарN
там у цій сфері. Перспективний розвиток сільського зеленого туризму повинен реалізовуватися поетапно на основі викориN
стання організаційних, правових та економічних принципів. На першому етапі реалізації державної стратегії розвитку туриN
стичної індустрії необхідно послідовно визначити нагальні проблеми в системі функціонування та розвитку сільського зелеN
ного туризму в цілому, а також проблем правового регулювання туристичної діяльності, на другому необхідно імплементуN
вати вдосконалену нормативноNправову базу в дійсність, задля надання якісних послуг.

Ensuring the appropriate functioning of the tourism industry is considered as one of the government's priority tasks, as an important
structural element of the development strategy in order to provide highNquality tourism services, improve the county's image in the
international arena and increase income to the budget. The development of the national tourism strategy in Ukraine must imply the fact
that all the problems related to legislative regulation (the formation of legislation in the tourism industry, the development of legislative
and organizational measures to provide highNquality tourism services) must be solved in an integrated way.

The research purpose. To introduce a generalizing definition of the economic category "rural green tourism". To examine the
current state and prospects of this type of leasure in tourism industry. To determine the main problems and outline the priority
tasks for further development of rural tourism. The methodology of the research: methods of logical comparison, systematization
and generalization, general and special research methods, analysis and synthesis in particular, systemic and structural analysis,
statistical data analysis, graphical method, that made it possible to achieve the research aim.

The importance of the development of rural green tourism, appropriate, successive implementation of the government's
development strategy of the tourism industry is focused on obtaining a qualitatively new result in this industry, that would
correspond to the state and tendencies of the international market of tourism services and the generally accepted international
and European standards in this area. The prospective development of rural green tourism must be implemented step by step on
the basis of using organizational, legislative and economic principles. At the first stage of implementing the government's
development strategy of the tourism industry it is necessary to determine the urgent problems in the system of the functioning
and development of rural green tourism in general in succession, and also the problems of legislative regulation of tourism
activities; at the second stage it is important to put the improved legislative and regulatory base into practice in order to provide
highNquality services.
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пеки за здоров'я, все більшої актуальності на&
бирає відпочинок на теренах своєї країни. Ви&
рішенню цього питання може сприяти розви&
ток сільського зеленого туризму. Що матиме
також позитивний влив не економіку країни,
оскільки такий вид туризму в світі приносить
від 7 до 20 % прибутку в туристичну індустрію.

У багатьох селах наразі спостерігається
зменшення чисельності населення, не говорячи
про відтік кваліфікованих кадрів, що є основою
ефективного розвитку сільського зеленого ту&
ризму. Водночас можна не тільки частково вир&
ішувати проблеми безробіття, але й підвищува&
ти матеріальний добробут населення. Розвиток
сільського зеленого туризму, також сприятиме
покращенню екологічної ситуації в регіонах,
шляхом поширення екологічної освіти серед
громадян, що матиме позитивний вплив на стан
навколишнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематику туристичної галузі та проблема&
тику й перспективи розвитку сільського зеле&
ного туризму в Україні досліджує значна
кількість науковців. Зокрема, такі автори, як
Ю.В. Алексєєва [1], В.І. Биркович [2], В.О. Бой&
ко [3; 20; 22], Ю. Бондар [4], В.Г. Грановська [21;
23; 24], О.Ю. Дмитрук [6], О.М. Євдокімова [17],
В.В. Іванишин [7], Ю.Є. Кирилов [21; 23],
Р.Б. Кожухівська [8], В.М. Крикунова [23], В. Ку&
ценко [9], В.К. Лабарткава [19], Н. Легінь&
кова [4], С.А. Мазур [10], А.П. Печенюк [7],
А.М. Прилуцький [10], О.М. Сердюкова [15],
О. Стецюк [16], А.Ю. Стренковська [17], Л. Те&
одорович [18], В.В. Худоба [19] у своїх працях
приділяють увагу аналізу деяких етапів станов&
лення та розвитку сільського зеленого туриз&
му на теренах Україні в рамках глобалізацій&
них туристичних процесів та викликів, які впли&
нули на розвиток та становлення рекреаційно&
туристичної індустрії. Нині питання розвитку
сільського зеленого туризму залишаються не&
достатньо вивченими, а аналіз наукових досяг&
нень дослідників дає підстави стверджувати
про існування різних підходів у вивченні цього
питання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення визначення

економічної категорії "сільський зелений ту&
ризм". Дослідити стан і перспективи розвитку
такого виду відпочинку в туристичній індустрії.
Визначити головні проблеми і сформулювати
пріоритетні завдання для подальшого розвит&
ку сільського туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У національній та міжнародній практиці
досить часто зустрічається термін "сільський
зелений туризм", який набув особливого поши&
рення на теренах Франції та Швейцарії у ХХ ст.
і з того часу став найбільш вживаним. Нині у
науковій літературі існує чимало визначень
сільського зеленого туризму [15, с. 88]. Серед
них найбільш вживаними, на нашу думку, є:

1) різновид туристичної діяльності, котрий
має причетність до навколишнього довкілля та
етичного розмаїття відповідної території чи
імплементує навички результативного зеленого
менеджменту природного середовища [15, с. 87];

2) комплексна багатоаспектна праця, де цей
вид діяльності охоплює такі види подорожей:
оздоровчі, спортивні, полювання, рибальство,
пішохідні прогулянки, гірські походи, альпі&
нізм, кінні прогулянки, включаючи спеціалізо&
вані туристичні категорії [16, c. 7];

3) форма туристичної діяльності, котра
включає відпочинок у межах сільської місце&
вості, включно у селищах та малих містах, що
передбачає проживання у приватних садибах
[15, с. 87];

4) категорія енергійного відпочинку з еко&
логічно багатозначним наповненням та спе&
цифічним інтегруючим вектором рекреаційної
діяльності людей, котрі формують свої відно&
сини з навколишнім середовищем та іншими
індивідами на базі спільних інтересів, взаємо&
розуміння та поваги [6, с. 38].

Узагальнивши ці трактування, можна сфор&
мулювати поняття: "сільський зелений туризм"
— вид відпочинкового туризму у сільській
місцевості з відносно незайманою природою, де
туристи ведуть спосіб життя притаманний
відповідній місцині з урахуванням звичаїв, ет&
нічних та колоритних особливостей, виконують
традиційну просту сільську працю задля одер&
жання естетичного задоволення та з метою
культурного розвитку і оздоровлення.

Ресурсною базою сільського зеленого ту&
ризму є рекреаційно&туристичні ресурси при&
родно&заповідного фонду (далі — ПЗФ). Згідно
з чинним законодавством [14], Природно&запо&
відний фонд України — це ділянки суші та вод&
ного простору, природні комплекси, які мають
унікальну природоохоронну, наукову, естетич&
ну, рекреаційну та іншу цінність.

До природно&заповідного фонду України
належать території сформовані природою, а
також штучно створені об'єкти, по категоріям
яких нараховується в країні 11 — загальнодер&
жавного та місцевого значення (рис. 1) [13].
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Станом на 2019 р. ПЗФ України налічує
8396 території та об'єктів, загальна площа яких
4,318 млн га в межах території, де фактична
площа на суші становить 3,991 млн га, інша ча&
стина 0,327 млн га в межах акваторії Чорного
моря [13].

Кожного року поточна кількість об'єктів
ПЗФ видозмінюється, у 2018 р. порівняно з по&
переднім 2017 р. ця кількість зросла на 100 об'єк&
тів. Ресурсна база об'єктів ПЗФ достатньо ве&
лика як на місцевому рівні, так і на загальнона&
ціональному, що надає усі можливості для роз&
витку екологічного туризму в усіх регіонах
України. Стренковська А. Ю. та Євдокімова О.
М. виділили ТОП областей країни за кількістю
природно&заповідних територій, до яких відно&
сяться Чернігівська область, що налічує 665 оди&
ниць, Тернопільська обл. — 639 од., Черкаська
обл. — 540 од., Хмельницька обл. — 522 од. та
Закарпатська обл. — 468 од. та інші (рис. 2) [17,
с. 43].

Стосовно ресурсного забезпечення країни,
Теодорович Л. виокремила найголовніші регі&
они становлення та розвитку сільського зеле&
ного туризму, як&от: Полтавська, Закарпатсь&
ка, Одеська, Черкаська, Запорізька, Терно&
пільська, Миколаївська, Херсонська області та
регіон Полісся. Для інших областей країни
Львівської, Харківської, Сумської, Івано&
Франківської, Вінницької, Хмельницької та
Чернівецької, даний вид туристичної діяльності
являється перспективним вектором розвитку,
проте недостатньо розвинений [18, с. 327].

На території країни у кожній області розта&
шовано різноманітні бази та об'єкти розміщен&
ня, відповідно до статистичних даних у 2018 р.
колективних засобів розміщення налічувалося
4115 одиниць, з яких: 2474 одиниці — готелі та
аналогічні засоби розміщення, а кількість спец&
іалізованих засобів розміщення склало 1641
одиниці [12]. В основному проживання екоту&
ристів відбувається в еко&готелях, які на сьо&
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Рис. 1. Об'єкти природноPзаповідного фонду України

Джерело: складено автором на основі джерела: [13].
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демонструють негативну тенденцію,
де загальна кількість садиб у країні
(фізичні особи&підприємці), які нада&
вали туристичні послуги в 2018 р.,
зменшилася на 52 одиниці проти 285
в 2017 р. і становить 233 садиби (табл.
2). Загальна площа яких збільшила&
ся на 5219,2 тис. м2 і складає 71208,4
м2, водночас у 2018 р. на 6431 м2 жит&
лова площа зменшилася до 23556,7 м2.
Стосовно чисельності розміщених
осіб, то в 2018 р. вона зменшилася
на 10637 осіб до 39311, проте за да&
них умов зросла середня місткість
сільських садиб на 0,9 місця.

Стосовно урахування оцінки чи&
сельності туристів, які скористалися
у 2018 р. послугами сільського зеле&

ного туризму в розрізі областей, серед лідерів
знаходиться Івано&Франківська — 16903 осо&
би, Львівська — 5227 осіб і Чернівецька — 5207
осіб [12].

Туризм є індустрією, яка сильно впливає на
розвиток економіки, однак порівняно з інши&
ми країнами світу український туризм розви&
вається недостатньо ефективно, де причини
можуть бути різними: починаючи з політичної
ситуації в країні і закінчуючи низькою якістю
обслуговування споживачів у сфері туризму.

Головними проблемами цієї нестабільності
розвитку сільського зеленого туризму, які спо&
вільнюють та гальмують розвиток зазначеної
індустрії в Україні є:

— відсутність державної стратегії та відпо&
відної політики;

— відсутність відповідної нормативно&пра&
вої бази;

— незадовільний стан транспортної інфра&
структури;

— недосконалий технічний стан інженерної
та комунальної інфраструктури в регіонах;

— незадовільний рівень сервісу і низька
якість обслуговування, в тому числі гостро
стоїть питання підвищення якості підготовки
професійних кадрів та вивчення іноземних мов,

для успішної організації сфери туриз&
му;

— абсентеїзм податкового та фі&
нансового стимулювання державою
експорту туристичних послуг та діяль&
ності вітчизняних туроператорів;

— низький рівень створення та по&
кращення туристичного іміджу України;

— просування національного тури&
стичного продукту на міжнародному та
внутрішньому ринках;
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Рис. 2. Кількість природноPзаповідних територій
в кожній області України, станом на 2018 р., од.

Джерело: сформовано автором на основі джерела: [17, с. 43].

Місцезнаходження Чисельність 
еко-готелів Найменування еко-готелів 

Radisson Blu Hotel 
Екодім «Maison Blanche 
B&B» 
Park Inn by Radisson 
Radisson Blu Hotel 
Inter Continental Hotel 

Місто Київ 6 

Hotel Galera 
Екодім «Maison Blanche» Київська область 2 
Екодім «Maison Blanche» 

Івано-Франківська 
область 

1 Radisson Blu Resort Bukovel 

Таблиця 1. Готелі, які пройшли екологічну
сертифікацію "GreenKey" у 2019 р.

Джерело: складено автором на основі джерела: [11].

Площа садиб, м2 

Рік Чисельність 
садиб, од. Всього 

У тому 
числі 

житлова 

Чисельність 
розміщених 

осіб 

Середня 
місткість 
садиб, 
місць 

2017 285 65986,2 29887,7 49948 12,6 
2018 233 71208,4 23556,7 39311 13,5 
Відхилення 
2018 до 
2017 (+,-) 

-52 5219,2 -6431 -10637 0,9 

Таблиця 2. Динаміка розвитку сільського зеленого
туризму в Україні

Джерело: складено автором на основі джерела: [12].

годні дуже популярні. Розбудова мережі еко&
готелів сприяє залученню додаткових туристів
і коштів до регіональних бюджетів [5]. Україна
є учасником міжнародної сертифікаційної про&
грами "GreenKeу", згідно із проведеним рейтин&
гом у 2019 р. обіймає 21 місце, поряд із Швей&
царією та Іспанією, маючи лише 9 сертифіко&
ваних еко&готелів (табл. 1) [11].

Проведені дослідження на базі оприлюдне&
ної статистичної інформації органами  Держав&
ної служби статистики України щодо розвитку
сільського зеленого туризму за 2017—2018 рр.
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— відносно невеликий відсоток готелів та
місць тимчасового проживання, що відповідає
світовим стандартам;

— нестабільна політична ситуація [4, с. 344];
— відсутність загальних методів визначен&

ня рекреаційних навантажень та відсутність
відповідного правового забезпечення рекреації
у ПЗФ;

— недостатня чисельність деталізованої
інформації стосовно місцевостей проведення
сільських зелених турів та програм;

— відсутність відповідно сформованих мар&
шрутів і програм для різноманітних категорій
туристів;

— відсутність єдиних стандартів ціноутво&
рення на послуги та пропозиції, які надаються
туристам;

— відсутність якісної рекламно&інформа&
ційної інформації;

— відсутність механізмів розділу частини
фінансових надходжень від сільського зелено&
го туризму та скеровування цих коштів на по&
треби місцевих жителів;

— недооцінено необхідність залучення
місцевого та сільського населення для розвит&
ку даного виду туризму [18, с. 328];

— відсутність поняття "статистики сіль&
ського зеленого туризму" як окремої категорії
дослідження, а діяльність пов'язана із цим сек&
тором, розглядається в загальному сенсі [7, с.
734].

Як наслідок, відсутність ефективної систе&
ми управління сільським зеленим туризмом
обмежує надходження грошових активів до
бюджету країни, не сприяє збільшенню робо&
чих місць для громадян країни, не прививає се&
ред населення країни екологічної культури, не
дає змоги раціонального використання турис&
тичного потенціалу країни. Лише у випадку
усвідомленням того, що сільський зелений ту&
ризм являється важливим структурним елемен&
том сталого розвитку ПЗФ та сільських тери&
торій, можна вирішити проблеми та усунути
перешкоди на шляху становлення та розвитку
сільського зеленого туризму. Пріоритетними
завданнями розвитку сільського зеленого ту&
ризму в країні є такі:

— підготовка кваліфікованих фахівців у
даній галузі;

— розробка широкого асортименту нових
продуктів екологічного туризму;

— використання гнучкої цінової політики;
— допомога держави в просуванні турис&

тичних продуктів на світовий ринок;
— спільна робота регіональної влади і

місцевого самоврядування в управлінні розвит&

ком зеленого туризму в регіональних об'єктах
природно&заповідного фонду;

— залучення вітчизняних та іноземних інве&
стицій, мотивуючи їх участь, наприклад, спро&
щенням податкових обтяжень та всіляко спри&
яти бажанням ділових людей брати участь у
розвитку регіону [23, с. 579].

Передусім Н.В. Трусова та ін. визначили, що
для подальшого становлення та розвитку
сільського зеленого туризму в Україні потрібно
сформувати відповідну законодавчу норматив&
но&правову базу, яка б регулювала діяльність
у даній сфері; здійснити категоризацію баз
відпочинку; сформувати заходи, які б заохочу&
вали подорожуючих провести більше часу на
природі [23].

Оскільки є два різновиди моделей роз&
витку сільського зеленого туризму — авст&
ралійська,  де форм ування туристичної
діяльності відбувається в діапазоні дикої
природи та західноєвропейська — реаліза&
ція подорожей в межах природних територій
де забезпечена надійна охорона. На нашу
думку, пріоритетною моделлю становлення
сільського зеленого туризму на внутрішнь&
ому ринку туристичних послуг України яв&
ляється остання. Визначальними перспекти&
вами розвитку зазначеної галузі в Україні є
такі:

1. Зростання туристичного потенціалу краї&
ни.

2. Узгоджена взаємодія державних та при&
ватних структур.

3. Збільшення доступності туристичних по&
слуг для всього населення, незалежно від віку,
статті, доходу та ін.

4. Підвищення екологічної свідомості насе&
лення шляхом проведення еколого&просвіт&
ницької діяльності.

5. Сприяння формування відповідної сфе&
ри послуг в регіонах.

6. Створення нових туристичних еко&марш&
рутів.

7. Виробництво та поширення місцевої ко&
лоритної продукції.

8. Поновлення етнічних традицій та звичаїв
населення країни.

9. Забезпечення розвитку малого та серед&
нього бізнесу в сільській та приміській місце&
востях.

10. Створення робочих місць для місцевого
та сільського населення регіонів завдяки роз&
витку сільського зеленого туризму.

11. Асекурація раціонального застосуван&
ня природно&рекреаційної та культурно&істо&
ричної ресурсної бази [21, с. 362].
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Таким чином, можна стверджувати, що
сільський зелений туризм в Україні єодиним з
найперспективніших туристичних напрямів.
Його розвиток дає низку переваг, що насам&
перед орієнтовані на активізацію економічної
діяльності в сільській місцевості, відновлення
автентичності окремих поселень (їх культури,
традицій, звичаїв), позитивно впливає на еко&
номічну ситуацію у регіонах, надає усі мож&
ливості для популяризації країни за кордо&
ном, а головне — не потребує значних інвес&
тицій.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи поточний стан сільського зеле&

ного туризму, було визначено головну його про&
блематику: відсутність "профільного закону",
який регламентував би цей вид діяльності; низь&
кий рівень розвитку інфраструктури ринку по&
слуг зеленого туризму та соціальної інфраст&
руктури села; застарілість стереотипів меш&
канців сільських територій, що заважають ак&
тивно розвивати новітні види туристичної
індустрії; відсутність державних програм
підтримки розвитку зеленого туризму та обме&
жений обсяг їх фінансового, консалтингового
та інформаційно&маркетингового забезпечен&
ня; низький рівень інформатизації і популяри&
зації зеленого туризму в регіонах України се&
ред населення європейських країн; відсутність
політичної стабільності та соціальна напруга у
суспільстві, погіршення світового іміджу Ук&
раїни.

На території України досить сприятливі
умови та наявні ресурси для розвитку сільсько&
го зеленого туризму, але щоб він став пріори&
тетним напрямом національного туризму, не&
обхідно розробити спеціальні державні, регіо&
нальні та місцеві програми, але їх ефективність
буде низькою без зваженого ставлення кожно&
го з нас до довкілля.

Сільський зелений туризм має незапе&
речний соціально&економічний зміст, який
проявляється у такому: сприянні економі&
чному розвитку регіонів через збільшення
місцевих доходів, створення нових робочих
місць, розвиток галузей, що орієнтовані на
виробництво  туристичного продукту;
відновленні і зміцненні трудового потенці&
алу людини, що є головною умовою її про&
дуктивної участі в економічному житті сус&
пільства.

Для розвитку туризму в Україні необхідно
створити наступні умови:

— прийняття законів, які б регулювали
вплив на природне середовище;

— удосконалення правового забезпечення
розвитку рекреаційних територій;

— проведення комплексного управління
охорони природного середовища;

— забезпечення доступності інформації
про пропозиції українського туризму для за&
кордонного споживача;

— удосконалення маркетингової політики
у сфері сільського зеленого туризму;

— створення позитивного туристичного
іміджу України;

— забезпечення сталого розвитку туризму;
— створення пільгових умов діяльності для

тих фізичних і юридичних осіб, які займаються
сільським зеленим туризмом.

Отже, в Україні необхідно створити
чіткий механізм статистичних спостережень
у сфері сільського зеленого туризму та роз&
робити методологічні основи достовірного
аналізу туристичної галузі, що сприятиме пе&
ретворення її на соціально&орієнтовану, еко&
номічно&ефективну та екологічно&спрямова&
ну.
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