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Анотація. В статті розглядаються об’єктивні умови можливості розвитку природного (сільського 

зеленого) туризму в Україні та сучасні світові тенденції цього бренду, узагальнені завдання гро-

мадських організацій у сприянні розвитку природного туризму. Наведені основні правові доку-

менти, що визначають діяльність суб’єктів рекреаційно-туристичного підприємництва. 

Показано, що поєднання діяльності розвинених організацій сільського зеленого туризму з еколо-

гічними готелями дають ефективні результати для розширення баз доступного відпочинку, під-

вищення зайнятості сільського населення та збереження екології рекреаційної місцевості 

України. 
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Постановка проблеми. В сучасному 

світі урбанізації, значного впливу наслідків 

технічного прогресу, суспільних негараздів 

та погіршення екології людина потребує 

періодичного відновлення фізичного і емо-

ційного стану здоров’я, отримання повно-

цінного відпочинку, який, в результаті, є 

одним з ключових елементів розвитку осо-

бистості.  

У той же час війна на сході України, 

анексія Криму та загальне погіршення еко-

номічної ситуації позбавляє значну частину 

населення можливості проводити відпус-

тку на морі, внутрішніх та світових курор-

тах. Відновлення фізичного та емоційного 

стану здоров’я за даних умов можна дося-

гти за рахунок відпочинку у рекреаційних 

зонах України, що сприяє розвитку сільсь-

кого зеленого туризму.  

Сільський зелений туризм – це сектор 

туристичної індустрії, орієнтований на ви-

користання природних, культурно-історич-

них та інших ресурсів сільської місцевості 

та її особливостей [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій з проблеми. Можливості та умови 

надання послуг гостинності у сільській мі-

сцевості досліджували: В. Г. Герасименко, 

О. М. Глукомська, В. В. Гордієнко, 

Я. Г. Берсуцький, П. В. Горішевський, 

В. І. Біркович, В. Ф. Кифяк та ін.  

Формулювання цілей дослідження. 
Метою статті є дослідження сутності при-

родного туризму та надання можливості 

доступних послуг гостинності у сільській 

місцевості. 

Виклад основних результатів та їх 

обґрунтування. Дослідженнями встанов-

лено, що розвиток природного туризму та 

надання послуг гостинності в Україні зна-

ходиться на початковій стадії.  

Наразі, з точки зору термінології, в лі-

тературі зустрічаються близькі за значен-

ням та сутністю терміни – «м’який 

туризм», «екологічний туризм», «зелений 

туризм», «агротуризм» і т. д. Тому експе-

рти ВТО використовують поняття «туризм, 

орієнтований на природні туристські ресу-

рси», або «природний туризм» (nature based 

tourism) [2].  

Розвитку сільського зеленого туризму 

в Україні сприяє децентралізація, яка дає 

змогу місцевій владі використовувати час-

тину місцевого бюджету для найбільш пер-

спективних бізнес-проектів. Для якісної 

організації відпочинку гостей на селі необ-

хідна тісна взаємодія діяльності господаря, 

який надає послуги проживання та харчу-

вання, з владою, яка має сприяти такому 
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виду діяльності. Природний туризм з його 

величезними рекреаційними та пізнаваль-

ними можливостями має також на меті сфо-

рмувати суспільну свідомість по охороні та 

раціональному використанню природних 

багатств, донести до людей актуальність і 

важливість питань захисту навколишнього 

середовища [3].  

У багатьох країнах зелений туризм 

стає невід’ємною частиною всіх видів тури-

зму, інтегрує їх в загальний процес раціона-

льного використання та охорони природи 

не лише за рахунок екологічного просвіт-

ництва, але і за рахунок отриманих доходів 

від зеленого туризму [4]. Прикладом може 

бути Хорватія, в якій, не зважаючи на ве-

лику кількість туристів, які щороку відвіду-

ють об’єкти її зеленого туризму, залиша-

ється надзвичайно екологічно чистою краї-

ною – однією з небагатьох, де питання за-

безпечення питною водою вирішується 

просто – кришталево-чиста питна у водоп-

роводі відповідає всім вимогам європейсь-

ких стандартів.  

Але розширюючи області для зеле-

ного туризму, які ще не досить підготовлені 

для такої діяльності в Україні, виникає кон-

флікт між маркетингом сільського туризму 

з одного боку, та такою суспільною цінні-

стю, як охорона природи – з іншого.  

Зростання кількості агроосель, що на-

дають туристичні послуги в межах біосфе-

рних заповідників та національних парків, 

а відтак і зростання кількості їх щорічних 

відвідувачів обертається нарощенням рек-

реаційного тиску на природне середовище, 

що не сприяє його збереженню. Тому для 

грамотного розвитку природного туризму 

необхідно створювати громадські організа-

ції просування туристичного продукту, дія-

льність яких включає: створення іміджу 

даного туристичного регіону за рахунок 

проведення рекламних кампаній; підтри-

мку та управління приватними туристич-

ним закладами; розроблення дієвих заходів 

по охороні навколишнього середовища.  

В Україні громадський сектор сільсь-

кого туризму представлений Всеукраїнсь-

кою та обласними спілками сприяння 

розвитку сільського зеленого туризму, го-

ловним напрямком діяльності яких є розро-

бка та реалізація маркетингової політики в 

сфері сільського зеленого туризму.  

Основні завдання обласної консульта-

ційно-маркетингової агенції розвитку сіль-

ського зеленого туризму в Україні поля-

гають в наступному: створенні постійної 

робочої групи з наданням консультаційно-

маркетингових послуг для населення, 

зайнятого в галузі сільського зеленого ту-

ризму в області; забезпеченні правових ор-

ганізаційних засад діяльності сільського 

зеленого туризму у формі виду підсобної 

діяльності, або підприємництва; організації 

реклами місцевих агротуристичних пропо-

зицій та пошуку організаційно-економіч-

них механізмів співпраці власників агро-

осель з органами місцевої влади; узагаль-

ненні правового та господарського механі-

змів функціонування сільського зеленого 

туризму області для внесення пропозицій у 

законодавчі документи з сільського зеле-

ного туризму та передання практичного 

досвіду його розвитку іншим регіонам Ук-

раїни. 

Наразі, відсутні дійові механізми, які 

б забезпечували постійний оперативний 

зв’язок між всіма суб’єктами ринку сільсь-

кого зеленого туризму. Сільський зелений 

туризм є окремим видом туризму, розвиток 

якого є пріоритетним напрямом державної 

політики, зазначеним у статтях 4 та 6 За-

кону України «Про туризм» № 324 від 

15.09.1995 р. [5]. Право особистих селянсь-

ких господарств займатися сільським зеле-

ним туризмом визначено в статті 1 Закону 

України «Про особисте селянське госпо-

дарство» № 742 від 15.05.2003 р. та Ука-

зами, найважливішими з яких є Указ 

№ 1356 від 20.12.2000 р. «Про основні за-

сади розвитку соціальної сфери села», в 

якому визначено, що з метою соціального 
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розвитку села необхідно реалізувати залу-

чення приватного сектору у сільській міс-

цевості до рекреаційно-туристичного під-

приємництва та підсобної діяльності у 

сфері сільського зеленого туризму [6] та 

Постановами Кабінету Міністрів України 

№ 1158 від 19.09.2007 р., № 1203 від 

16.11.2011 р., та № 830 від 05.09.2012 р. 

«Про внесення змін до порядків, затвер-

джених постановами Кабінету Міністрів 

України» від 15.03.2006 р. № 297 і від 

29.07.2009 р. № 803 [7]. В цих державних 

документах визначені основні законодавчі 

положення діяльності приватних сільських 

господарств у організації туристичної дія-

льності та наданні послуг гостинності тури-

стам на селі.  

Для успішного туристичного бізнесу 

не варто відділяти «чистий» зелений ту-

ризм від інших видів туризму (пізнаваль-

ного, історичного, гастрономічного), оскі-

льки їх поєднання можуть бути більш при-

вабливим для туристів і, відповідно, більш 

прибутковим. В Україні ці види туризму 

найбільш поширені в її західній частині. Ця 

частина України має прекрасні природні 

умови для зеленого туризму – гірські ланд-

шафти Карпат, лікувальні властивості міне-

ральних вод (Моршин, Трускавець), терма-

льні води (Берегове, Велятин), численні іс-

торико-культурні об’єкти, значна частина 

яких охороняється ЮНЕСКО. Туристів ці-

кавить також різноманітний видовий склад 

флори та фауни Карпат. Тут вже чітко вио-

кремився гастрономічний туризм, який сла-

виться вишуканими місцевими стравами. 

Особливо слід також відмітити місцеві до-

машні вина.  

В західній Україні добре збережені 

об’єкти замкового туризму – Олеський, Зо-

лочівський, Підгорецький, Жовківський 

(Львівська обл.), Мукачівський, Ужгород-

ський, Невицький (Закарпатська обл.), Зба-

разький, Вишневецький (Тернопільска 

обл.), Кам’янець-Подільський (Хмельни-

цька обл.) та ін. Деякі з цих замків, за умов 

організації зеленого туризму неподалік від 

них, можуть бути включені в туристичні 

маршрути для відпочиваючих. Не менш ці-

кавими є туристичні об’єкти і в інших регі-

онах України – Конотопі, Глухові, Тростян-

ці (Сумська обл.); Батурині, Козельці, Ні-

жині, Качанівці (Чернігівська обл.) та ін.  

В тих рекреаційних місцях, які корис-

туються значним попитом у туристів і не 

вистачає сільських садиб, доцільно відкри-

вати екологічні готелі з одним або кількома 

власниками, які об’єднуються для ведення 

спільного бізнесу [8].  

В Україні вже розроблена система 

екологічної сертифікації готелів і рестора-

нів, в якій враховуються фактори від енер-

гозбереження та економії водних ресурсів, 

до забезпечення гостей органічними проду-

ктами харчування [9]. До таких готелей від-

носяться: комфортабельний готель Донець-

кий «Форест парк» побудований в Велико-

анадольському лісі та «Зелений гай» розта-

шований в мальовничому Святогорську, які 

до війни були заповнені не тільки влітку, а 

й у міжсезоння. Під Вінницею розташована 

мережа екоготелів «Сімейне гніздо». 

15 березня 2011 р. в готелі Radisson 

Blu відбулася презентація міжнародної 

програми екологічної сертифікації готелів 

та курортів Green key («Зелений ключ») 

[10], в завершенні якої нагородили перший 

в Україні еко-сертифікований готель Radis-

son Blu у Києві. Програма Green key («Зеле-

ний ключ») є одним із п’яти проектів 

міжнародної недержавної незалежної орга-

нізації Foundation for Environmental 

Education (Міжнародної Організації з еко-

логічної освіти). Однією з переваг еко-сер-

тифікації Green key («Зелений ключ») є її 

непричетність до професійних або ділових 

структур, яка гарантує готелю неупере-

джену та незалежну оцінку. Наявність еко-

логічної сертифікації стає інноваційним 

інструментом підвищення туристичної 

привабливості. Все більше людей у світі го-

тові бути клієнтами лише тих компаній і 

брендів, які відповідають за свою присут-
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ність на планеті та наслідки своєї діяльно-

сті. Великі корпорації вже усвідомили свою 

причетність та взаємозв’язок із цими клю-

човими сторонами бізнесу, що впливає на 

зниження ризиків, операційну діяльність та 

лояльність клієнтів. 

В Україні діяльність «Зеленого клю-

ча» представлена громадською організа-

цією «Екологічна ініціатива». Участь 

готелів у цій програмі базується на прин-

ципі зменшення негативного впливу на до-

вкілля без завдання шкоди комфорту 

гостей. Громадська організація «Екологі-

чна ініціатива» створена з метою здійс-

нення заходів по сталому розвитку 

прибережної зони України шляхом вті-

лення критеріїв, що стосуються покра-

щення довкілля, поширення інформації 

проведення екологічно безпечного та від-

повідального бізнесу, екологічного мене-

джменту, створення екологічно привабли-

вого іміджу рекреаційних територій. У 

2008 р. «Екологічна ініціатива» отримала 

членство в Міжнародній Організації з еко-

логічної освіти, яка втілює програми «Бла-

китний прапор» (Blue Flag) та «Зелений 

ключ» (Green key). 

У вересні 2011 р. відбулося урочисте 

вручення міжнародного екологічного сер-

тифікату готельному комплексу «Ар-

теміда» (АР Крим м. Ялта) – першому в 

Україні закладу з тимчасового розміщення, 

який пройшов сертифікацію у відповідно-

сті до вимог міжнародного екологічного 

стандарту ISO 14024. За висновками експе-

ртної комісії органу з екологічного марку-

вання, «Артеміда» підтвердила відповід-

ність системи управління та якості послуг, 

що надаються екологічним критеріям, які 

встановлюються згідно міжнародних стан-

дартів. У готелі використовуються енергоз-

берігаючі лампи та системи 

кондиціонування і опалення, впроваджена 

програма заощадження прісної води, стічні 

води очищаються спеціальною установкою 

без застосування хімічних речовин. Елект-

рообладнання та комп’ютерна техніка ви-

ключно енергозберігаючого класу «А» і 

«А+», мінімізована система паперового до-

кументообігу, що дозволяє економити па-

пір, а, відповідно, і дерева, які викорис-

товуються для виготовлення паперу. Особ-

лива увага приділяється вибору продуктів 

харчування, вони є місцевого виробництва 

з екологічно чистих зон. Масажний кабінет 

використовує косметичні засоби за скла-

дом виключно натуральні. Екологічним ас-

пектом готельних комплексів приділяється 

значна увага ще при їх проектуванні та бу-

дівництві. При цьому основним завданням 

є збереження унікальності природних влас-

тивостей території комплексу.  

Екологічні готелі призначені для збе-

реження та відновлення здоров’я гостей, 

мають раціонально використовувати при-

родні ресурси і відповідати наступним ви-

могам: 

- мати систему екологічно чистого 

опалення; 

- власні очисні споруди стічних вод; 

- проводити класифікацію всіх відхо-

дів; 

- використовувати електрику, що ви-

робляється за допомогою безпечного для 

навколишнього середовищ палива; 

- для освітлення застосовувати еколо-

гічні лампи; 

- для приготування їжі використову-

вати екологічно чисті продукти.  

Серед асортименту іншої екологічної 

продукції слід відмітити: екологічні гелі 

для душу, мило, шампуні, кондиціонери, 

лосьйони – упаковки яких швидко розкла-

даються в землі; серветки і рушники, що не 

потребують прання, а підлягають повтор-

ній переробці; бамбукові лотки і кошики 

для сміття (бамбук, що має високу швид-

кість росту кваліфікується як поновлюва-

ний ресурс); карти-ключі; посуд і прибори, 

що можуть використовуватись після вто-

ринної переробки і не забруднюють навко-

лишнє середовище. Таким чином, 
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природний туризм у поєднанні з екологіч-

ними готелями може забезпечити значну 

кількість відпочиваючих комфортними 

умовами у екологічно чистому середовищі 

зі збереженням природних екосистем.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Природний (сільський 

зелений) туризм має соціально-економічне 

значення, оскільки він дає можливість для 

відпочинку та відновлення здоров’я людей 

різним рівнем достатку, сприяє розвитку 

селянських господарств та інфраструктури 

сільської місцевості, підвищує зайнятість 

населення та сприяє створенню нових 

робочих місць. У поєднанні з екологічними 

готелями дає змогу підвищити національну 

свідомість по охороні історичних пам’яток 

та збереженню навколишнього середо-

вища. 
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