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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Крим та туризм — це нерозривно пов'я-
зані впродовж багатьох десятиліть поняття.
М'який клімат, тепле море, унікальне при-
родне розмаїття, велика кількість пам'яток
історії та культури залучає на півострів що-
річно тисячі туристів. Протягом багатьох
років Крим мав статус "Всесоюзної оздоров-
ниці". Тут знаходилися сотні оздоровчих
установ — санаторії, пансіонати, Будинки
відпочинку, піонерські табори. Така ситуа-
ція сприяла розвитку традиційних видів ту-
ризму, які контролювалися і підтримували-
ся державою. Сьогодні ситуація в туристич-
ному секторі змінилася докорінно, оскільки
змінилася форма власності і власне підхід до
визначення "туристичного продукту". Все це
сприяло появі нових напрямків у туризмі,
одним з яких є сільський туризм. У внут-
рішніх регіонах Криму сільський туризм є
одним з найперспективніших видів відпочин-
ку, оскільки республіка володіє унікальни-
ми природно-рекреаційними ресурсами, а
значний відсоток населення проживає на
сільській території.
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У статті досліджено сучасні процеси регулювання туристичної діяльності в сільській місцевості АР Крим, пред-
ставлено характеристику туристичних ресурсів півострова, яка засвідчила, що АР Крим володіє значним потенціа-
лом багатофункціонального розвитку сільських територій і сільського туризму та при застосуванні ефективних ме-
тодів і механізмів стимулювання їхнього розвитку зможе суттєво поліпшити свій соціально-економічний стан. Ви-
значено особливості розвитку суб'єктів підприємництва у сфері сільського туризму АР Крим, туристичні продукти у
різних рекреаційних районах півострова, а також досліджено проблеми розвитку даного виду туризму, що викли-
кані недостатньо ефективним використанням ресурсної бази регіону, недосконалістю податкового законодавства,
кадрової політики й рекламної стратегії, відсутністю єдиної державної політики в області туризму.

The article deals with the contemporary processes of regulation of tourism in rural areas Crimea, presented
characteristics of tourism resources of the peninsula, which showed that Crimea has significant potential multifunctional
rural development and rural tourism and the application of effective methods and mechanisms to encourage their
development can significantly improve your socio- economic status. The features of entities in the field of rural tourism
Crimea, tourism products in various recreational areas of the peninsula, and researched the problem of this type of
tourism caused by insufficient effective use of the resource base of the region, imperfect tax legislation, personnel and
advertising strategies lack of a unified state policy in the field of tourism.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні та зарубіжні вчені багато уваги
приділяють вивченню туристичної галузі та об-
грунтуванню впровадженню сільського зелено-
го туризму. Серед дослідників, які зробили сут-
тєвий вклад в дослідження даного виду туриз-
му можна виділити: В. Васильєва, Н. Гордець-
ку, Л. Забуранну, Ю. Зінька, В. Липчука, Н. Лип-
чук, М. Рутинського, Б. Фіногєева. Окремі ас-
пекти сільського зеленого туризму висвітлені
у працях відомих учених в галузях права, іс-
торії, туристичної діяльності, соціології, еко-
номіки й географії, зокрема: Ю. Алексєєва,
В. Євдокименко, А. Король, М. Лєндела, В. Міл-
ководи, Т. Лужанської та інших дослідників. Од-
нак, у більшості наукових праць малого уваги
приділено особливостям розвитку туристичної
діяльності в сільській місцевості АР Крим.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї статті є науково-теоретичне

обгрунтування необхідності розвитку турис-
тичної діяльності в сільській місцевості та ви-
значення характерних особливостей цієї діяль-
ності саме в АР Крим.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Питаннями розвитку сільського зеленого
туризму в сільській місцевості з позиції само-
зайнятості сільського населення в АР Крим
присвячені праці Фіногєева Б. Л. і Гордецької
Н.Н. У роботі "Сільський туризм, ремесла й ху-
дожні промисли — домінанта зайнятості й роз-
витку Криму" уважають, що розвиток й удос-
коналювання послуг гостинності в сільській
місцевості (сільського зеленого туризму) одно-
часно сприяє розвитку сервісу готельного ха-
рактеру на приватній основі, створенню сувен-
ірно-подарункової продукції, ремісничого й
художньо-промислового виробництва, раціо-
нальному використанню місцевих природних,
сировинних і природних матеріалів, вирішую-
чи одну з основних проблем у селах — підви-
щення рівня зайнятості сільського населення на
основі саме зайнятості індивідуальної праці [10,
с. 14]. М.Й. Рутинський й Ю.В. Зінько у своїй
роботі "Сільський туризм" розглядають орга-
нізацію сільського зеленого туризму як виду
діяльності сільських жителів у курортно-рек-
реаційних районах держави [8, с. 42].

З 2006 р. діє Кримська асоціація сільського
зеленого туризму. Перша республіканська (дер-
жавна) Програма розвитку і підтримки зелено-
го туризму в Криму була прийнята в 2007 р.
згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 03.07.2006 "Про затвердження пла-
ну заходів з державної підтримки розвитку
сільського туризму на 2006—2010 роки". Згідно
з цією Програмою на фінансування заходів із
розвитку зеленого туризму в Криму з республі-
канського бюджету АР Крим передбачалось ви-
ділити 1,28 млн грн. [7]. За чотири роки плану-
валось на 250 одиниць збільшити кількість зареє-
строваних сільських садиб, у яких буде органі-
зований прийом туристів, і на 150 чоловік
збільшити число сільських господарів, зареєст-
рованих підприємцями, що створили міні-готелі.

У межах загальнокримської Програми в де-
кількох районах АР Крим були підготовлені
свої програми розвитку сільського туризму. На
жаль, з різних причин виконані були далеко не
всі передбачені Програмою заходи, а більшість
із проведених — украй низько (з точки зору
ефективності) оцінені власниками сільських
садиб. Але сам факт появи такого типу доку-
мента, як Програма підтримки, засвідчує про
зацікавленість держави в розвитку сільського
туризму в Криму.

Сільський туризм в АР Крим крім економі-
чних і соціальних проблем вирішує і соціокуль-
турні завдання. Серед них: пропаганда культу-

ри й національної самобутності народів Кри-
му. Сільський туризм дає можливість безпосе-
редньо донести інформацію про історію Кри-
му, культуру його народів, їх традиції, образ
життя, погляди й цінності, економічний і духов-
ний потенціал, допомагає розвитку зв'язків,
формуванню позитивного сприймання Криму
й України в європейському співтоваристві.

Фундаментом успішного процесу розвитку
сільського туризму в Криму є туристичні ресур-
си півострова. Всі туристичні ресурси Криму
можна розділити на чотири складові: природні,
історичні, етнографічні та соціально-еко-
номічні ресурси:

1. Природні туристичні ресурси. Одним з най-
важливіших складових успішного розвитку
сільського туризму є наявність і доступність при-
вабливих, з точки зору потенційного туриста,
природних ресурсів. Кримський півострів в усі
часи представляв великий інтерес для туристів
завдяки своїм багатим природно-кліматичних
умов. Різноманіття природних ландшафтів, гар-
монійне поєднання гір і степів, цілющі джерела,
різновид флора і фауна, високий рівень агрокуль-
тури і його екологічно чиста продукція в по-
єднанні з гостинним населенням роблять Крим
бажаним для відпочинку і подорожей.

2. Історичні туристичні ресурси. Кримський
півострів завжди знаходився на перетині бага-
тьох цивілізацій, торгових шляхів, великих і
малих міграційних хвиль та протягом тися-
чоліть формував свою унікальну і неповторну
культуру. Ця скарбниця тривалий час не дос-
ліджувалася і не використовувалася на належ-
ному рівні через об'єктивні, а часто суб'єктивні
причини. Сьогодні вона становить великий інте-
рес як для науки, так і для широкого кола лю-
бителів старожитностей і туристів. Відвідуван-
ня туристами пам'ятних та історичних місць,
місць великих битв, старовинних освітніх ком-
плексів, що діють духовно — релігійних зак-
ладів, монастирів, мечетей, кенасів і синагог
залишає у них незабутнє враження. Кримський
півострів залишається місцем зосередження
величезної історичної спадщини багатьох на-
родів і по праву вважається музеєм під відкри-
тим небом. При використанні історичного по-
тенціалу необхідно враховувати географію
розташування пам'яток, їх значимість і приваб-
ливість як екскурсійних об'єктів. У кожному
районі кримського півострова є свої "лідери",
найбільш значущі об'єкти і безліч інших менш
відомих об'єктів. Частина з них ще не внесена в
туристичні маршрути. Деякі об'єкти в сільській
місцевості — історичні садиби знаходяться в
аварійному стані. Деякі з них використовуєть-
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ся різними організаціями, у зв'язку з чим дос-
туп на їх території обмежений.

3. Етнографічні туристичні ресурси. Крим-
ський півострів унікальний тим, що він має ве-
ликий нереалізований потенціал етнокультур-
ний накопичений різними етносами, що живуть
на цій землі. Сьогодні цей багатющий ресурс
можна успішно використовувати для розвитку
сільського туризму в Криму. Передана з поко-
ління в покоління традиційна культура є най-
дорожчим капіталом для сучасного Криму. У
Криму функціонують в даний час більше 30 на-
ціонально-культурних об'єднань етнічних
спільнот і ще більше громадських організацій.
Національно-культурні об'єднання та гро-
мадські організації спрямовують свою діяль-
ність на збереження рідної мови, культури, на-
родних традицій, відродження традиційних ре-
месел, активно пропагують етнічну культуру на
різних фестивалях, оглядах-конкурсах, націо-
нальних святах, які систематично проводяться
у всіх районах півострова і вносять неповтор-
ний колорит в кримську культурне життя [10].

4. Соціально-економічні — це структура
економіки, інфраструктура, мережа населених
пунктів, садиби сільського туризму.

Внутрішня неоднорідність регіонального
ринку, нерівномірний розподіл рекреаційних
ресурсів на території Кримського півострова
дають підстави для виділення рекреаційних рай-
онів у межах Кримського ринку рекреаційних
послуг. Враховуючи роботи географів та еко-
номістів за даною проблематикою, у межах Кри-
му виділяються п'ять рекреаційних районів [1]:

1) Південний рекреаційний район, що вклю-
чає Ялтинську, Севастопольську і Алуштинсь-
ку міськради;

2) Північний рекреаційний район, що
включає Джанкойський, Роздольненський,
Нижньогірський, Красноперекопський та
Первомайський райони, Армянську, Джан-
койську та Красноперекопську міськради;

3) Центральний рекреаційний район, що
включає Сімферопольську міськраду,
Красногвардійський, Білогірський та
Сімферопольський райони;

4) Східний рекреаційний район, що
включає Ленінський, Совєтський та Кіров-
ський райони, Судацьку, Керченську та
Феодосійську міськради;

5) Західний рекреаційний район, що
включає Бахчисарайський, Чорноморський
та Сакськи райони, Євпаторійську та Сак-
ську міськради.

Незважаючи на прийняті програми та
схвалені концепції розвитку сільських те-

риторій, соціально-демографічна ситуація в
сільських поселеннях Автономної республіки
Крим не лише не покращилася, але й суттєво
погіршилася в усіх без винятку сферах.
Сільський туризм і курортно-рекреаційна
діяльність є одним із найефективніших засобів
нівелювання економічних труднощів сільських
мешканців Автономної Республіки Крим, але
вони також вимагають достатньо розвиненої
інфраструктури та належного рівня освітньої
підготовки власників садиб. Ці питання мають
бути комплексно вирішені підприємцями та
громадськими організаціями за державної
підтримки.

Визначення фактичної кількості садиб
сільського туризму в даному регіоні відбувало-
ся із використанням таких джерел інформації:
фондові матеріали Міністерство курортів і ту-
ризму АР Крим та обласних відділень Спілки
сприяння розвитку сільського зеленого туриз-
му; інформаційно-рекламні джерела (каталоги,
інформаційні листи); дані Чорноморського то-
вариства сільського зеленого туризму, Крим-
ської асоціації сільського зеленого туризму, ГО
"Слоу Фуд Крим" та ГО "Новий берег"; дані
Головного управління статистики в Авто-
номній Республіці Крим (табл. 1).

Як свідчать результати досліджень (див.
табл. 1), динаміка розвитку садиб сільського
туризму в досліджуваному регіоні є дуже по-
зитивною (в середньому кількість садиб
сільського туризму зросла майже в 20 разів у
2013 році в порівнянні з 2000 роком), передусім
у Північному, Центральному та Підведеному
рекреаційних районах. Однак, незважаючи на
таку позитивну динаміку, якщо порівнювати
кількість садиб сільського туризму із загаль-

Рік 

Кількість сільських садиб, що надають послуги у сфері 

сільського туризму, од. 

Північний Центральний Південний Східний Західний 

2000 4 6 3 14 11 

2007 25 32 13 63 54 

2008 36 53 19 75 67 

2009 53 64 43 97 78 

2010 62 78 48 127 100 

2011 73 96 58 156 125 

2012 87 114 66 190 150 

2013 92 121 73 256 170 

2013 

до 
2000, 

разів 

23 20,2 24,3 18,3 15,5 

 

Таблиця 1. Динаміка кількості садиб сільського
туризму в АР Крим по рекреаційних районах, од.

Розраховано на основі даних досліджень автора.
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ною кількістю сільських
домогосподарств, то
вона є все ще досить
низькою.

Спостерігаються і
позитивні зрушення у
розмірах садиб сільсь-
кого туризму АР Крим,
їх динаміка є майже та-
кою ж стрімкою, як збіль-
шення їх кількості (табл.
2). Як показник розмірів
садиб сільського туриз-
му нами використано
кількість кімнат, які на-
даються туристам і, від-
повідно, кількість ліж-
ко-місць у них.

Із даних таблиці 2 також видно, що в АР
Крим станом на 2013 рік переважають садиби
сільського туризму, в яких кількість кімнат для
гостей не є великою — від 4 до 5 у середньому,
в яких водночас можна розмістити 10 — 14 ту-
ристів. Співвідношення між кількістю ліжко-
місць і кількістю гостьових кімнат із розрахун-
ку на одну садибу дає підстави для висновку
про те, що основним типом кімнат, призначе-
них для використання туристами підприємств
сільського туризму під час відпочинку, є дво-
місні з можливістю додаткового розміщення.
Також можна спостерігати прогрес у розвит-
ку садиб сільського туризму у порівнянні з 2007
роком: відбулось суттєве збільшення як роз-
мірів садиб, так і кількості ліжко-місць в них,
що свідчить про гарні перспективи туристичної
діяльності в сільській місцевості.

Деякі садиби пропонують відпочинок для
більшої кількості туристів. Наприклад, в Бах-
чисарйському районі є господарі, які можуть
прийняти водночас 18 осіб (Приватна садиба
"Сільське подвір'я" в селі Соколине. Велика зе-
лена територія, найчистіше гірське повітря,
обладнана зона відпочинку (столи, ослони),
паркування, гостьовий будинок на 16—18 осіб).
На кордоні Великої Алушти й Великої Ялти
розташована садиба сільського туризму
"Морський сокіл", пропонує 5 номерів — 4 од-
нокімнатних і 1 двокімнатний (всього на 16
осіб), з вікон будинку відкривається чудесна
панорама моря й гора Аю-Даг. На затишній
прибудинковій території дбайливо виконаний
ландшафтний дизайн і гармонійно розмістили-
ся альтанка, барбекю, дитячий майданчик, пар-
кування. Зелена садиба "Біля моря" розташо-
вана на морському узбережжі міста Севасто-
поля, у районі Гергієвського монастиря, на мисі

Фіолент, одночасно може розмістити 20 ту-
ристів. Зелена садиба "Біля моря" побудована
в 2009 році, але вже має достатню кількість по-
стійних відвідувачів. У садибі є затишний дво-
рик із клумбами й ліхтариками, гостьові одно-
кімнатні номери виконані в різному стилі (з ус-
іма зручностями). Садиба "Байдари" є визнаним
лідером у Байдарській долині розрахована на
40 місць для туристів, "Байдари" — тихе, затиш-
не містечко для відпочинку. Територія "Байдар"
становить більш 3-х гектарів, на яких розбитий
гарний парк із затишними альтанками, фонта-
нами й декоративними озерцями, повними жи-
вий риби. Садиба "Біюк-Янкой" розташована в
гірському Кримі у північного підніжжя масиву
Чатир-Даг в селі Мармурове. Гості садиби роз-
міщаються в одноповерховому кам'яному кор-
пусі, що одночасно може прийняти 32 туристи.
Садиба розміщується на 20 сотках землі, озе-
ленена, багато дерев. Є мангал, місце для готу-
вання плову й шурпи, альтанка на 10—15 лю-
дей. Поруч знаходиться "Парк птахів" і є мож-
ливість здійснювати кінні прогулянки.

Спільними рисами сільського туризму всіх
сільських районів АР Крим є можливість по-
єднувати (комбінувати) відпочинок у сільській
оселі з цілою низкою занять спортивним та еко-
логічним туризмом. Туристичні можливості сіл
АР Крим в посезонному розрізі відображають
дані таблиці 3.

Якщо розглянути інтенсивність і сезонний
характер туристичного руху в регіоні, то за цим
критерієм також можна чітко виділити кілька
характерних субширотно-орографічних зон.
Зокрема найбільші відмінності у приморських,
з іншого — гірських районах.

Туристична активність у Криму відрізняєть-
ся різкою тимчасовою нерівномірністю, викли-

Показники 

Північний 
Цент- 

ральний 
Південний Східний Західний 

Рік 

2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013 

Кількість садиб 

сільського 

туризму, од. 25 92 32 121 13 73 63 256 54 170 

Кількість кімнат 
для туристів – 

всього, од. 88 377 99 545 43 314 202 1 306 167 816 

на 1 господарство, 

од. 3,5 4,1 3,1 4,5 3,3 4,3 3,2 5,1 3,1 4,8 

Кількість ліжко-

місць для туристів, 

шт. 219 1000 268 1334 114 848 563 3786 419 2163 

на 1 господарство, 

шт. 8,8 10,9 8,4 11,0 8,8 11,6 8,9 14,8 7,8 12,7 

Таблиця 2. Динаміка розмірів садиб сільського туризму в АР Крим
по досліджуваних рекреаційних районах*

Розраховано на основі даних досліджень автора.
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каною, насамперед, природними умовами ре-
гіону, а також діючою системою відпусток, сте-
реотипів рекреаційної поведінки населення.
Наслідки сезонності туризму найбільшою
мірою відчуває приморська рекреаційна зона.
Сезон найбільшої туристичної активності Кри-
му спостерігається приблизно протягом чоти-
рьох місяців — із червня по вересень, макси-
мальним є навантаження у липні й серпні. У
Криму існує також період майже повної відсут-
ності туристів (листопад, лютий-березень),
який називають "мертвим" сезоном. Розвиток
туристичної діяльності в сільській місцевості
може позитивно вплинути на нівелювання се-
зонних коливань туристичної активності, а
відповідно і на соціально-економічний розви-
ток регіону в цілому. Наявність туристичних ре-
сурсів, особливості вже наявної інфраструкту-
ри дають можливість розробляти в Криму не-
традиційні туристичні послуги: спелеологічні
тури, скелелазіння, велосипедні тури, дельтап-
ланеризм, гірничо-пішохідні тури, винні й мис-
ливські тури, вертолітні екскурсії, прогулянки
на яхтах, підводні занурення з аквалангом і т.
ін. Усі ці туристичні послуги можуть бути ком-
бінованими, розрахованими як на групи ту-
ристів, так і на індивідуальне обслуговування,
сполучатися із широким спектром додаткових
послуг, різним рівнем розміщення, пересуван-
ня й обслуговування. АР Крим має великий по-
тенціал для розвитку зимових видів спорту. У
цей час існує 13 трас для катання на сноубор-

дах та гірських лижах на Ан-
гарському перевалі й на горі
Ай-Петрі, об'єкти гірсько-
лижної рекреації є доступ-
ними (існують тролейбусні й
автомобільні сполучення),
вартість використання
підйомника в зимовий період
2011—2012 рр. склала 60—70
грн. у день [3].

Кожен з рекреаційних
районів АР Крим має свою
спеціалізацію в туристичних
послугах сільського туриз-
му. Проаналізовані каталоги
агротуристичних послуг АР
Крим дали можливість вия-
вити найбільш поширені ту-
ристичні послуги для кожно-
го з рекреаційних районів.

У Радянському районі
вже сформована невелика
туристична індустрія, голов-
ним чином пов'язана з полю-

ванням. У той же час, він також є значним
місцем проживання для диких видів і розташо-
ваний в центрі важливих водно — болотних
угідь, що може зацікавити туристів, які люблять
спостерігати за дикою природою. Крім того,
район характеризується багатою етнічною
різноманітністю, яка відображається в різно-
манітних особистих культурних традиціях і
традиційних кухнях. Саме ці особливості
відкривають можливості для туристичних про-
ектів у сфері сільського туризму.

У Сімферопольському районі також при-
сутні ряд атракцій у сфері сільського туризму:

— ферма з виробництва овечого сиру. Її ви-
робничі потужності невеликі, і доступ до фер-
ми представляється досить скрутним. Водно-
час, ферму відвідує багато туристів із сільських
садиб для ознайомлення із процесом виробниц-
тва сиру, туристи охоче купують сирну продук-
цію та сувеніри. Також керівництво ферми по-
чало співпрацю з туристичними операторами,
які працюють з туристами в Криму (наприклад,
організовують піші походи або відвідування
історичних місць боїв), щоб невеликі групи ту-
ристів відвідували їх ферму і спробували сир.

— село Кольчугіно, де місцеві церкви орга-
нізували консорціум з місцевими підприємцями.
Вони пропонують пакет послуг для "паломників"
(головним чином з числа німецьких туристів), які
відвідують історичні церкви села, а потім можуть
спробувати місцеве пиво і страви в пивній.
Німецька назва села Кольчугіно — Кроненталь.

№ 

з/п 
Види активного дозвілля 

Місяці року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Скелелазіння + + + + + + + + + + + + 

2 Велотуристичні подорожі - - - + + + + + + + - - 

3 Гірський велосипед - - - + + + + + + + - - 

4 Лижні походи + + - - - - - - - - - + 

5 Гірські лижі, сноуборд + + - - - - - - - - - + 

6 Піший туризм - - - + + + + + + + - - 

7 Екскурсійні тури + + + + + + + + + + + + 

8 Кемпінг - - - + + + + + + - - - 

9 Пікніки - - - - + + + + + - - - 

10 Спортивне орієнтування - - - - + + + + + - - - 

11 Зимове орієнтування (на лижах) + + - - - - - - - - - + 

12 Дайвінг - - - - - + + + + - - - 

13 Парапланеризм - - - + + + + + + - - - 

14 Віндсерфінг - - - - - + + + + - - - 

15 Спостереження за птахами - - - - - - + + + - - - 

16 Спостереження за тваринами + + + + + + + + + + + + 

17 Дельтапланеризм - - - + + + + + + - - - 

18 Збір грибів - - - - - - + + + - - - 

19 Плавання і купання - - - - + + + + + - - - 

20 Ліцензійне полювання - - - - - - - - + + + + 

21 Рибалка + + + + + + + + + + + + 

22 Фотополювання + + + + - - + + + + + + 

Таблиця 3. Види активного дозвілля в рамках сільського туризму
в АР Крим*

* Сформовано із використанням [8].
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Рушійною силою цього розрахованого головним
чином на залучення вихідців з цих місць проек-
ту є консорціум, що включає: місцеві церкви,
жителів села, місцеву пивну, яку відкрив і утри-
має місцевий підприємець. Мета проекту поля-
гає в тому, щоб залучити нащадків жителів села
(головним чином, німецького про  виходи), які
були депортовані в 1944 р. Це проект у сфері
сільського туризму, який здійснюється практич-
но повністю місцевими підприємцями, право-
славною та німецькою церквами із залученням
місцевої громади, що спонукало започаткуван-
ня та розвиток великої кількості садиб сільсько-
го туризму у даній місцевості.

Водночас, розвиток сільського туризму не
лише в АР Крим, а й у будь-яких регіонах Ук-
раїни, ускладнюється кількома обставинами,
головною серед яких недостатній рівень попу-
ляризації сільського туризму в Україні як на
внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Інформа-
ція про існуючі садиби найчастіше не доходить
до споживача через нестачу засобів інформації
у власників садиб, віддають перевагу рекламі за
принципом "з рук у руки", через електронний
каталог ССЗТУ, а також через участь у турис-
тичних виставках і етнографічних фестивалях.

Друга проблема — недосконала законодав-
ча база та недостатність методичної, організа-
ційної, інформаційної і матеріальної підтрим-
ки суб'єктів підприємництва туристичної галузі
з боку держави. Практична реалізація держав-
ної політики у сфері підтримки сільського ту-
ризму має, як і упродовж багатьох попередніх
років, переважно декларативний характер, а
державне цільове фінансування розвитку
сільського туризму як на загальнодержавному,
так і на регіональному рівні практично відсутнє.
У бюджеті України на 2013 р. коштів на розви-
ток сільського туризму не передбачено.

Розвиток цієї сфери туристичної діяльності
в Україні підтримують також спеціальні Євро-
пейські програми TACIS, Міжнародний фонд
"Відродження", Фонд "Євразія", Європейська
федерація сільського туризму "EuroGates", ПРІК
ПРООН та ін. Проте, відсутність державного
фінансування й обмеженість фінансових ресурсів
іноземних партнерів значно стримують ефектив-
ний розвиток сільського туризму в Україні та
соціально-економічне відродження сільських те-
риторій за рахунок новітніх напрямів.

Взяти кредит під організацію об'єкта сіль-
ського туризму в Україні майже неможливо. До
того ж в нашій країні більшість суб'єктів дано-
го виду туристичного бізнесу не є підприємця-
ми, тому можуть кредитуватися тільки як фі-
зичні особи, але в сільській місцевості це не

поширено. Тому більшість власників садиб,
крім надання туристичних послуг, займаються
й іншими видами бізнесу або ж шукають парт-
нерів у великих містах.

Третьою проблемою є відсутність іннова-
ційних проектів і наукових досліджень з питань
розвитку перспективних видів туризму. Ста-
новлення й розвиток інноваційної діяльності та
наукове забезпечення сільського туризму спри-
ятиме створенню нових оригінальних туристич-
них продуктів, комплексному використанню і
збереженню навколишнього природного сере-
довища та культурної спадщини, патріотично-
му вихованню, пропаганді здорового способу
життя, зміцненню міжнародного авторитету
України як туристичної держави.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, можна зробити висновок, що АР

Крим володіє значним потенціалом багатофун-
кціонального розвитку сільських територій і
сільського туризму та при застосуванні ефек-
тивних методів і механізмів стимулювання
їхнього розвитку зможе суттєво поліпшити
свій соціально-економічний стан. Комплексний
розвиток туристичної діяльності в АР Крим
повинен стати одним з основних пунктів про-
грами розвитку туристичної галузі півострова.
У Криму створено всі умови для успішного роз-
витку сільського туризму, а саме: комбінація
мальовничих гір і великих рівнин, лісів і степів,
морів і озер, унікальної флори й фауни. Слід
враховувати той факт, що сільський зелений
туризм тісно пов'язаний з розвитком не тільки
рекреаційної сфери в сільській місцевості, але
й зі сферою послуг, іншими галузями — транс-
портом, зв'язком, торгівлею. Розвиток цього
виду туризму приводить до створення внутрі-
шньорегіональних економічних вигід, інтенси-
фікуючи розвиток ділової активності, утво-
рюючи ефект мультиплікатора. У даній галузі
існує ряд серйозних проблем, викликаних не-
достатньо ефективним використанням ресур-
сної бази регіону, недосконалістю податково-
го законодавства, кадрової політики й реклам-
ної стратегії, відсутністю єдиної державної
політики в області туризму, що може стати пер-
спективою подальших наукових досліджень у
даному напрямі.
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