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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО  

ТУРИЗМУ НА УМАНЩИНІ 
 
Різноманітний за своїми різновидами, туризм став невід’ємним яви-

щем сучасного життя. В усьому світі він є визнаним і вагомим чинником 
економічного розвитку. Феномен туризму постійно розвивається, адже він 
є соціальним за своєю природою. Внаслідок підвищення життєвих 
стандартів і збільшення часу для відпочинку працюючого населення, тури-
стська активність має тенденцію до зростання. Ця тенденція поширюється 
і охоплює дедалі більші верстви суспільства. 

Серед європейських держав Україна визначається найбільшим роз-
маїттям ландшафтних комплексів, значним історико-культурним, етнічним 
та генетичним надбанням і саме тому раціональне використання турисько-
рекреаційного потенціалу України слід розглядати як один із діючих засо-
бів розв’язання проблем її економічного розвитку, стабілізації екологічної 
ситуації та забезпечення належного рівня якості життя населення [3].  

Уманщина є одним з тих регіонів нашої держави, що поправу може 
називатися туристичним краєм і здатен задовільнити потреби 
найвибагливішого туриста. Адже, тут усе, починаючи від значного при-
родного потенціалу, збережених стародавніх традицій та звичаїв до 
унікальних об’єктів історико-культурної спадщини, здатне зацікавити по-
дорожуючих. 

Так, в Уманському районі 6 об’єктів природно-запівідного фонду мі-
сцевого значення загальною площею близько 20 гектарів. Рослинний і тва-
ринний світ зберігається у 2 ботанічних (Собківський, Степківський – на 
правому березі річки Ятрянь) заказниках, ботанічній пам’ятці природи 
(дуб у Собківському лісництві віком понад 500 років) та парку пам’ятці 
садово-паркового мистецтва (дендропарк «Дружба» у Синицькому лісниц-
тві, де зібрано багато деревних і чагарникових порід, у тому числі й екзо-
тичних) [2, 83].  

Великою є культурна спадщина регіону. Близько 20% всіх пам’яток 
архітектури Черкаської області зосереджено в нашому місті. Лише денд-
ропарк «Софіївка» зібрав під своєю назвою 101 пам’ятку історії і культури, 
що занесені до державного реєстру національного культурного надбання. 
Сучасна «Софіївка» – це не тільки пам’ятка садово-паркової архітектури 
XVIII – першої половини XIX ст, а й науково-культурний центр. На око-
лицях регіону археологи знайшли залишки поселень пізнього палеоліту, 
трипільської культури, епохи пізньої бронзи, черняхівської культури і пе-
ріоду Київської Русі, кургани скіфської епохи. 

Додатковими перевагами Уманщини в конкурентній боротьбі за за-



лучення туристів є її вигідне географічне положення (територіальна близь-
кість до м. Києва як потужного «постачальника» туристів, в першу чергу, 
на короткотривалий відпочинок (1-3 дні), транспортні коридори Київ-
Одеса, Львів-Дніпропетровськ, Умань-Черкаси, Умань-Кіровоград, заліз-
нична колія).  

Села Уманщини мають надзвичайно багату історико-архітектурну 
спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі 
ландшафти, а також лікувально-рекреаційні ресурси. Найстарішою істори-
чною спорудою району є Троїцька церква в с. Пугачівка – пам’ятка архіте-
ктури загальнодержавного значення. Пам’ятками архітектури місцевого 
значення є церкви: Святої Параскеви – у с. Родниківка, Покровська церква 
– с. Кочержинцях та водяний млин – у с. Піківець. Хвилястий ерозійний 
рельєф, річки з системою ставків іїх мальовничі береги, вихід гранітів по 
руслах рік, розмаїття флори та фауни створюють мальовничі краєвиди. Се-
ла Уманщини багаті індивідуальним житловим фондом та добрими і пра-
цьовитими людьми. Водночас гострою їх проблемою є зростаючий надли-
шок робочої сили.  

На Уманщині існують усі передумови розвитку відпочинку на селі, 
який можна розглядати як специфічну форму підсобної господарської дія-
льності у сільському середовищі з використанням природного та культур-
ного потенціалу реґіону, або як форму малого підприємництва, що дає мо-
жливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського насе-
лення, покращити його добробут, повніше використати природний та істо-
рико-культурний потенціал сільської місцевості.  

Крім того, туризм має дати поштовх для відродження й розвитку 
традиційної культури: промислів, мистецтва, народної архітектури, – усьо-
го, що складає місцевий колорит, і що, поряд із природно-рекреаційними 
чинниками, є не менш привабливим для відпочиваючих. 

Треба довести до свідомості всіх селян реґіону, що організація прий-
ому гостей сприятиме зміцненню їхніх індивідуальних (фермерських) гос-
подарств. При цьому зацікавлені селяни більше переймуться проблемами 
збереження сільських ландшафтів та чистоти довкілля. Сільський туризм 
також може допомагати лісівництву, урізноманітнюючи джерела його 
доходів [1].  

Хоча сільський відпочинок в Україні, зокрема у нашому реґіоні, має 
давню історію, його майбутнє ще остаточно не визначене. На сьогоднішній 
час невідомо, чи стане цей вид відпочинку повноправним учасником 
національного туристичного ринку.  
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