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RURAL GREEN TOURISM AS AN INNOVATIVE FORM OF ENTREPRENEURSHIP

У статті розглянуто необхідність розвитку інноваційної форми підприємництва — сільського зеленого туризму.
Визначено основні фактори розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Розглянуто форми сільського зеленого
туризму, а саме: сільський туризм, агротуризм, агроекотуризм. Узагальнено чинники розвитку підприємництва у
сфері сільського зеленого туризму. Досліджено вплив підприємництва у сфері сільського зеленого туризму на роз-
виток сільських територій. Сформовано модель розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму. Об-
грунтовано основні причини, які стримують розвиток сільського зеленого туризму в Україні. Доведено, що розвиток
підприємництва у сфері сільського зеленого туризму сприятиме досягненню економічних, екологічних, соціальних
та культурних цілей. Розкрито заходи ефективної державної підтримки розвитку підприємництва у сфері сільського
зеленого туризму.

In the conditions of socio-economic, political, administrative transformations in Ukraine the problem of search of
perspective approaches to activization of development of rural territorial communities acquires considerable urgency.
One of the priority areas for ensuring the well-being of citizens and sustainable development of rural areas is to stimulate
the development of entrepreneurship in the field of rural green tourism.

Globally, rural green tourism is a promising, developed, highly profitable sector of the economy. Rural green tourism
as a type of entrepreneurial activity is important for the development of our state's economy. In Ukraine, entrepreneurial
activity in the field of rural green tourism is gaining momentum. Determining factors for the development of rural green
tourism in Ukraine are: favorable geographical location; the presence of various landscapes; favorable climatic conditions;
powerful natural-recreational, cultural-historical potential; significant available potential of land and labor resources.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах соціально-економічних, політич-

них, адміністративних трансформацій в Україні
значної актуальності набуває проблема пошу-
ку перспективних підходів до активізації роз-
витку сільських територіальних громад. Одним
із пріоритетних напрямів забезпечення добро-
буту громадян та сталого розвитку сільських
територій є стимулювання розвитку підприєм-
ництва у сфері сільського зеленого туризму.
Оскільки прискорений розвиток сільського зе-
леного туризму здатний забезпечити демогра-
фічну стабільність, диверсифікацію джерел
доходів сільського населення, покращення бла-
гоустрою сільських населених пунктів, зрос-
тання добробуту сільського населення, сталий
розвиток сільських територій, розв'язання на-
гальних проблем регіону в комплексі з іншими
галузями діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий вклад у дослідженні проблем роз-
витку сільського зеленого туризму як перспек-
тивного напряму підприємництва на селі зро-
били такі вітчизняні вчені: В. Алексєєва, В. Ар-
наутов, С. Гудзинський, С. Ілляшенко, М. Кос-
триця, О. Козловський, В. Юрчишин, К. Якуба,
а також зарубіжні науковці: Л. Ван Депоель,

The development of rural green tourism in the context of modern priorities for the development of rural areas of
Ukraine is of great socio-economic importance. The positive impact of rural tourism on solving socio-economic problems
of the village is to expand the employment of the rural population, not only in the manufacturing sector, but also in the
service and promotion of rural areas, as well as stimulating the development of services: transport, construction,
communications, trade, household services, hotels and restaurants, recreation and entertainment and other establishments
in the countryside.

State support for the development of entrepreneurship in the field of rural green tourism will contribute to the
achievement of not only economic but also environmental, social and cultural goals.

Despite a number of obstacles, entrepreneurship in the field of rural green tourism in Ukraine has significant potential
and prospects. The development of entrepreneurship in this area can become a significant source of income for the rural
population, cash to local budgets and become a powerful sector of the rural economy in the tourism industry of our
country.

Successful development of entrepreneurship in the field of rural green tourism can be achieved primarily through
the implementation of measures to effectively support it at the state and regional levels.

Ключові слова: розвиток, підприємництво, сільський зелений туризм, сталий розвиток
сільських територій.

Key words: development, entrepreneurship, rural green tourism, sustainable development of rural
areas.

Ж. Вілкін, Т. Дуча, Х. Каравелі, М. Кларк, Т. Лонч
та інші.

Попри значну кількість вітчизняних та за-
рубіжних наукових праць, дослідження сіль-
ського зеленого туризму як інноваційної фор-
ми підприємництва залишається актуальним.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення проблем та об-

грунтування перспектив розвитку підприєм-
ництва у сфері сільського зеленого туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах посилення світових інтеграційних
процесів підприємства туристичної сфери та
сільського зеленого туризму набувають особ-
ливого статусу та змісту. Туристичні підприє-
мства несуть не тільки економічне функціо-
нальне навантаження, а саме: отримання при-
бутків, конкурентоспроможність на ринках,
економічне зростання, але й соціальне та еко-
логічне. Їх діяльність направлена на забезпе-
чення відпочинку та відновлення сил людей,
зайнятості населення; збереження природи;
встановлення добросусідських відносин між
народами й країнами.

У світовому масштабі сільський зелений ту-
ризм є перспективною, розвиненою, високо-
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прибутковою галуззю економіки. Сільський зе-
лений туризм як вид підприємницької діяль-
ності має важливе значення для розвитку еко-
номіки нашої держави. В Україні підприєм-
ницька діяльність у сфері сільського зеленого
туризму набирає все більшого розвитку. Ви-
значальними факторами розвитку сільського
зеленого туризму в Україні є: вигідне геогра-
фічне положення; наявність різноманітних
ландшафтів; сприятливі кліматичні умови; по-
тужний природно-рекреаційний, культурно-
історичний потенціал; значний наявний потен-
ціал земельних та трудових ресурсів. Слід заз-
начити, що сільські території нашої держави
мають багату культурно-історичну, етногра-
фічну спадщину, значний природно-заповід-
ний фонд, мальовничу природу, продовольчі
ресурси.

На сьогодні цей вид туристичної діяль-
ності функціонує винятково за рахунок осо-
бистої ініціативи сільського населення, вис-
тупаючи одним із засобів подолання бідності
в сільській місцевості. З метою активізації
підприємництва у сфері сільського зеленого
туризму необхідна тісна співпраця сільського
населення, громадських організацій, органів
державної влади та місцевого самоврядуван-
ня.

Розвиток сільського зеленого туризму й
досі немає законодавчого закріплення, проте
у Законі України "Про особисте селянське гос-
подарство" зазначено, що сільський зелений
туризм — це специфічний різновид господарсь-
кої діяльності у формі сільської гостинності,
що являє собою надання послуг із забезпечен-
ня відпочинку міських жителів у приватних гос-
подарствах у сільській місцевості з використан-

ням майна та трудових ресурсів членів особис-
того селянського господарства, природно-рек-
реаційних особливостей місцевості, культур-
ної, історичної та етнографічної спадщини ре-
гіону [4].

Згідно із Законом України "Про туризм" [5],
виділяють дві групи осіб, котрі можуть здійс-
нювати діяльність у сфері сільського зеленого
туризму:

1) фізичні особи-підприємці, які реалізують
самостійно розроблені туристичні продукти,
включаючи розміщення, харчування, екс-
курсійні, розважальні послуги;

2) фізичні особи, які не реєструються як
підприємці, але можуть надавати послуги з
сільського зеленого туризму, тобто це катего-
рія особистих селянських господарств, які
здійснюють свою діяльність відповідно до За-
кону України "Про особисте селянське госпо-
дарство" [4].

Виділяють такі основні форми сільського
зеленого туризму:

— сільський туризм — відпочинковий різно-
вид туризму, що відбувається в сільських сади-
бах, де власник господарства надає послуги з
розміщення та харчування; основна мета цьо-
го виду туризму — пасивний відпочинок і вив-
чення побуту селян [3];

— агротуризм — пізнавальний та відпочин-
ковий вид туризму, що має на меті використан-
ня підсобних селянських чи фермерських гос-
подарств або земель сільськогосподарських
підприємств, які тимчасово не використовують-
ся в аграрній сфері. Агротуризм — явище
містке, що включає ланцюжок "турист — гос-
подар — селянське господарство — село —
природне середовище" [2];

Чинники розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму 

Соціально-економічні

Політико-правові 

Екологічні 

Природно-географічні

Демографічні 

Історико-культурні 

Інформаційні 

Зовнішні Внутрішні 

Рівень розвитку та якість 
матеріально-технічної бази 

Наявність необхідного 
досвіду організації туризму 

Поведінково-психологічні 

Рівень кадрового та 
рекламно-інформаційного 
забезпечення

Джерело: розроблено авторами.

Рис. 1. Чинники розвитку підприємництва у сфері
сільського зеленого туризму
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— агроекотуризм — відпочинок у селянсь-
кий родині, яка займається сільським господар-
ством органічними (біологічними) методами (у
господарствах, які мають відповідні сертифіка-
ти чи перебувають у процесі екологічного пе-
репрофілювання) [1].

Завданням туристичного підприємництва на
селі є не лише надання відповідних послуг, але
й пошук ефективних шляхів підвищення рівня
зайнятості сільського населення, його добро-
буту. Розвиток сільського зеленого туризму
сприятиме вирішенню соціально-економічних
проблем сільських територій, активізації сіль-
ських громад та особистих домашніх госпо-
дарств, використовуючи наявний капітал і пе-
ретворюючи його в ефективний фактор вироб-
ництва.

Розвиток підприємництва у сфері сільсько-
го зеленого туризму залежить від зовнішніх та
внутрішніх чинників (рис. 1).

Негативними чинниками впливу на розви-
ток підприємництва у сфері сільського зелено-
го туризму є: відсутність можливості навести
туристу історичну довідку про певну сільську

місцевість та давні місцеві традиції; низький
рівень знань та досвіду в туристичній діяль-
ності; соціальний бар'єр; недостатній рівень
комфорту (побутові умови); нестабільний по-
пит на туристичні послуги (сезонність); недо-
віра сільських жителів до туристів; висока кон-
курентність туристичних послуг; нестабільна
соціально-економічна ситуація в країні; недо-
сконала політика органів державної влади та
місцевого самоврядування тощо.

Розвиток сільського зеленого туризму в
контексті сучасних пріоритетів розвитку
сільських територій України має важливе со-
ціально-економічне значення:

— стимулювання розвитку селянських гос-
подарств;

— активізація розвитку місцевої інфра-
структури;

— сприяння збуту надлишків сільськогос-
подарської продукції, збільшення додаткових
прибутків селян і відрахувань до місцевих бюд-
жетів;

— активізація місцевого ринку праці, підви-
щення зайнятості;

Рис. 2. Модель розвитку підприємництва у сфері
сільського зеленого туризму

Джерело: розроблено авторами.
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— збереження етнокультурної самобут-
ності українців і усіх громад етнічних меншин;

— створення можливостей для повноцінно-
го змістовного відпочинку незаможної верстви
людей;

— позитивний вплив на підвищення куль-
турного рівня й екологічної свідомості меш-
канців села.

Сільський зелений туризм є одним із пріо-
ритетних напрямів відродження сільських те-
риторій України та забезпечення їх сталого
розвитку, оскільки його становлення та функ-
ціонування сприяють системному вирішенню
соціальних, економічних та екологічних про-
блем (рис. 2).

Проблеми розвитку підприємництва у сфері
сільського зеленого туризму в Україні можна
сформувати у наступні блоки:

— інституційний (відсутність норматив-
но-законодавчої бази, що регулює туристич-
ну галузь; відсутність механізму раціональ-
ного та екологічно збалансованого викори-
стання природного та історико-культурно-
го потенціалу для потреб сільського туриз-
му);

— організаційний (недостатній рівень рек-
ламно-інформаційного забезпечення; незнан-
ня власниками агроосель іноземних мов; нероз-
винена система просування турпродуктів на
внутрішньому і зовнішньому туристичних рин-
ках);

— фінансовий (недостатній рівень держав-
ної підтримки; незначний обсяг інвестицій в
туристичну галузь);

— економічний (економічна нестабільність;
відсутність досвіду підприємницької діяльності
у сфері сільського зеленого туризму;
відсутність кредитного та тарифного регулю-
вання);

— соціальний (недостатній рівень кадрово-
го забезпечення; низький рівень розвитку ту-
ристичної інфраструктури в сільській місце-
вості);

— політичний (політична нестабільність).
Світова практика свідчить, що туристич-

на сфера діяльності відіграє надзвичайно
важливу роль на селі та розглядається як не-
від'ємна складова комплексного соціально-
економічного розвитку сільської місцевості,
виступаючи одним із перспективних напрямів
структурної перебудови сільської економіки.
Позитивний вплив сільського туризму на ви-
рішення соціально-економічних проблем села
полягає у розширенні сфери зайнятості
сільського населення, не тільки у виробничій
сфері, але й у сфері обслуговування та спри-

яння розвитку сільських територій, а також
стимулюванні розвитку сфери послуг: транс-
порту, будівництва, зв'язку, торгівлі, служ-
би побуту, готельно-ресторанного господар-
ства, відпочинково-розважальних та інших
закладів на селі. Саме тому розвиток під-
приємств сільського зеленого туризму мож-
на розглядати як стратегічну соціально-еко-
номічну програму забезпечення ефективно-
го функціонування об'єднаних територіаль-
них громад.

Державна підтримка розвитку підприєм-
ництва у сфері сільського зеленого туризму
сприятиме досягненню не лише економічних,
але й екологічних, соціальних та культурних
цілей, зокрема:

— збереження, відтворення та розвиток ар-
хітектурної, етнічної, історико-культурної
спадщини сільських територій;

— відродження національних культурно-
мистецьких традицій і промислів;

— пізнавально-освітня діяльність;
— диверсифікація економічної діяльності;
— вирішення екологічних проблем, раціо-

нальне використання та збереження природних
ресурсів;

— сприяння зростанню доходів сільських
громад, підвищення рівня зайнятості сільсько-
го населення та зменшення їх міграцій;

— розвиток малого підприємництва у сіль-
ській місцевості;

— активізація розвитку соціальної сфери в
сільських населених пунктах;

— покращення інфраструктури та благо-
устрою сільських населених пунктів тощо.

Попри перешкод, підприємництво у сфері
сільського зеленого туризму в Україні має сут-
тєвий потенціал і перспективи. Розвиток під-
приємництва в цій галузі може стати вагомим
джерелом доходів сільського населення, гро-
шових надходжень до місцевих бюджетів та
перетворитися на потужний сектор економіки
сільських територій в туристичній індустрії
нашої держави.

Слід зазначити, що розвиток підприємниц-
тва у сфері сільського зеленого туризму в Ук-
раїні дедалі активніше перетворюється в кон-
курентоспроможний вид економічної діяль-
ності і здійснюється за такими напрямами:
організація туристичних сільських агросадиб;
оренда житла в екологічно чистій сільській
місцевості; надання послуг з харчування, транс-
портування, екскурсій, прокату обладнання;
виробництво і продаж сувенірів та іншої про-
дукції; знайомство з традиційними промисла-
ми, ремеслами, побутом, участь у них; участь у
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подієвому, спортивному туризмі, інших захо-
дах.

Успішного розвитку підприємництва в сфері
сільського зеленого туризму можна досягну-
ти насамперед шляхом впровадження заходів
ефективної його підтримки на державному та
регіональному рівнях, зокрема:

— створення сприятливого правового сере-
довища для розвитку сільського туризму;

— створення ефективної системи забезпе-
чення якості послуг, яка базуватиметься на
потребах споживача, гарантуватиме базові
стандарти, включатиме критерії захисту навко-
лишнього природного середовища тощо;

— формування стимулюючих та заохочу-
вальних механізмів;

— економічна підтримка розвитку сільсько-
го туризму шляхом залучення інвестицій, піль-
гового кредитування власників садиб для мо-
дернізації осель, підвищення кваліфікації, рек-
ламування діяльності тощо;

— пошук додаткових можливостей для
підвищення знань сільського населення та по-
ширення інформації щодо відпочинку в украї-
нському селі та про історичні, природні, етно-
графічні особливості України.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сільський зелений туризм є

одним із пріоритетних напрямів ефективного
розвитку об'єднаних територіальних громад,
інноваційною формою підприємництва, спря-
мованого на підвищення зайнятості і доходів
сільського населення, створення соціально-
економічного середовища на селі на засадах
ринкових відносин. Розвиток сільського зеле-
ного туризму сприятиме вирішенню соціаль-
но-економічних проблем сільських територій,
зростанню рівня добробуту населення, акти-
візації сільських громад та особистих до-
машніх господарств, що забезпечить підви-
щення інвестиційної привабливості українсь-
кого села.
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