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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО  

ТУРИЗМУ НА УМАНЩИНІ 
  
Для того, щоб систематизувати певне коло проблем та переваг роз-

витку сільського зеленого туризму на Уманщині, на основі узагальнення 
значного масиву фактичної інформації здійснено SWOT-аналіз стану цього 
виду діяльності [3, 89]. Проведений аналіз дав змогу об’єктивно оцінити 
можливості розвитку сільського туризму та розробити ефективні заходи 
щодо упередження можливих проблем. Розгляд же сильних сторін дає 
підстави науково визначити потенційні можливості реґіону та розробити 
ефективну стратегію щодо їхнього подальшого зміцнення.  

Здійснений SWOT-аналіз сільського туризму дає підстави для таких 
узагальнень: 

(S) Сильні сторони Уманщини як території, сприятливої для розвит-
ку сільського туризму: 

− переважно чисте та безпечне довкілля; 
− гарні краєвиди, багаті флора та фауна; 
− наявність річок, ставків, лісів; 
− багатство історико-культурних пам’яток; 
− невелика ціна на проживання та харчування; 
− збережені сільські традиції; 
− гостинність населення; 
− близькість до транспортних магістралей [2, 2]. 
(W) Слабкі сторони Уманщини, що можуть заважати розвитку сіль-

ського туризму: 
− низька якість облаштування житлової бази; 
− проблеми з водопостачанням; 
− відсутність достатньої практичної туристичної інформації про реґіон; 
− незнання господарями іноземних мов; 
− не надто привабливий імідж України в очах іноземців; 
− відсутність системи менеджменту та маркетингу відпочинку; 
− слабке знакування туристичних атракцій та маршрутів; 
− недостатньо розвинена інфраструктура. 
(О) Загрози, які перешкоджатимуть розвиткові сільського туризму, 

які треба попередити: 
− погіршення якості послуг; 
− значний рівень безробіття створює основу для збільшення зло-
чинності, що буде відлякувати потенційних туристів; 

− суперництво та відсутність координації між різними організація-



ми, що займаються провадженням сільського туризму, заважає 
впровадженню єдиних стратегічних цілей розвитку сільського ту-
ризму в реґіоні; 

− поганий політичний імідж не сприяє діяльності іноземних інвес-
торів; 

− відсутність політичної стабільності та закону «Про сільський ту-
ризм» заважає організації відпочинку на селі. 

(Т) Потенційні можливості та вигоди від розвитку сільського зелено-
го туризму в реґіоні: 

− розвиток сільського туризму значно збільшить доходи селян, що 
поліпшить економічний розвиток сіл; 

− збільшиться зайнятість сільського населення, особливо жінок; 
− приїзд туристів сприятиме кращому збереженню культурно-
історичних пам’яток реґіону, самобутності; 

− будуть створюватися нові робочі місця в сфері обслуговування, 
медицини, транспортній мережі, які зможуть надати роботу і ви-
пускникам вищих навчальних закладів. 

З огляду на результати проведеного SWOT-аналізу, доцільно вжити 
заходів:  

− провести паспортизацію відпочинкових осель; 
− забезпечити різноманіття послуг для збільшення тривалості пере-
бування відпочиваючих у сільських оселях; 

− налагодити обмін досвідом з агрооселями інших регіонів, де на-
копичено чималий практично-господарський досвід розвитку 
сільського зеленого туризму; 

− розробити проекти, які дадуть змогу наочно продемонструвати 
користь від сільського зеленого туризму для різних сільських 
громад та накопичити досвід; 

− регулярно проводити тренінги для господарів садиб та сільських 
працівників, задіяних в агротуристичному сервісі [1]; 

− створити веб-сторінку Уманщини як осередку сільського зеленого 
туризму; 

− створити інформаційні центри у районних центрах Черкащини які 
б займалися збором і оперативним поновленням інформації про 
власників агроосель, місця можливого дозвілля, стан заповненості 
наявних агроосель, кон’юнктуру цін та іншої інформації, необхід-
ної для туристів;  

− публікація рекламних проспектів, виступи у засобах масової ін-
формації, проведення різноманітних рекламних акцій тощо; 

− побудувати систему менеджменту й маркетингу сільського зеле-
ного туризму в реґіоні із урахуванням переваг, окреслених 
SWOT-аналізом. 
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