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послуг на одного туриста; кількість реконструйованих та новостворених 
об’єктів туристичної інфраструктури; динаміка чисельності підготовлених 
фахівців у туристично-рекреаційній сфері [3]. 

Розвиток туризму в Черкаському регіоні сприяє зростанню 
зайнятості, диверсифікації економіки в області, оскільки сфера туризму 
пов’язана з діяльністю більш як 50 галузей, підвищує інноваційність 
національного господарства в цілому. Туризм сприяє збереженню і 
розвитку культурного потенціалу, веде до гармонізації відносин між 
різними країнами і народами, збереженню екологічно безпечного довкілля. 
Крім того, туризм є одним із чинників реалізації зовнішньої політики 
держави, що є прямим відображенням ефективності європейської та 
світової інтеграції. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Зелений туризм – це новий для України тип відпочинку в сільській 
місцевості, під час якого відпочиваючі мають змогу пізнавати природу, 
культуру та історію краю, займатися активним відпочинком тощо. Зелений 
туризм (екотуризм ) дає змогу відпочити від суєти великих міст, забути 
про свої щоденні клопоти і насолоджуватися природою в екологічно 
чистих краях, відвідати найдивовижніші куточки України, насолодитися 
природою, чистим повітрям та місцевими звичаями. 

У зв’язку зі значним зростанням попиту на сільський зелений туризм 
в Україні починають звертати все більше уваги як на загальнодержавному, 
так і на регіональному (обласному) рівнях. 

У період економічних негараздів саме туризм може дати можливість 
багатьом країнам перебороти або ж істотно пом’якшити економічну кризу, 
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підтягнути всі інші галузі економіки. Туристична галузь України завдяки 
багатим природним, історико-культурним, трудовим ресурсам цілком 
може претендувати на високі позиції в економіці держави. Але для цього 
їй необхідна державна підтримка, визнання її пріоритетною не на словах, а 
на ділі.  

Гасло Всесвітньої Туристичної Організації «Де розвивається туризм, 
відступає бідність» є актуальним для нашої держави. Сільський зелений 
туризму перебуває на стадії розвитку та має великий потенціал: це – 
незайняте населення, сільськогосподарська продукція, яка потребує збуту 
в сільській місцевості, житловий потенціал у вигляді приватних будинків, 
які сьогодні можуть використовуватися на ринку туристичних послуг. 

Сільський зелений туризм пов’язаний з організацією відпочинку 
туристів у сільській місцевості, їх перебуванням у будинку сільського 
господаря й використанням природних і культурних ресурсів місцевості. 
Центральною фігурою в організації відпочинку на селі є сільська родина, 
яка веде особисте селянське господарство в селі та здійснює надання 
послуг у сфері сільського туризму – забезпечує туристів житлом, 
харчуванням, знайомить із місцевою культурою та традиціями [2]. 

Статистична звітність по сільському зеленому туризму (СЗТ) не 
збирається, тому можна говорити тільки про загальні цифри. В Україні на 
даний час через мережу «Спілки сприяння розвитку сільського зеленого 
туризму» господарі пропонують понад 5000 ліжко-місць. Враховуючи, що 
середньорічна завантаженість становить близько 40%, можна підрахувати, 
що мінімально у сфері СЗТ в Україні відпочиває понад 700 000 туристів 
[4]. 

Популяризація та поширення сільського туризму є актуальними для 
України, оскільки це сприяє вирішенню таких питань: 

– охорона і розвиток місцевих народних традицій; 
– забезпечення проживання та відпочинку в місцевості, де відсутня 

готельна промисловість; 
– створення робочих місць для селян і ремісників; 
– сприяння усвідомленню сільськими громадами значення 

місцевого середовища; 
– підвищення стандарту та естетики сільських осель, поліпшення 

якості життя мешканців села. 
Проте на сьогодні ринок послуг зеленого туризму в Україні має 

низку недоліків, які доведеться вирішувати вже найближчим часом, якщо 
Україна планує подальшу євроінтеграцію.  

До таких проблем відносяться в першу чергу: 
– нестача кваліфікованих кадрів; 
– не доопрацювання в системі податкового законодавства; 
– недостатня кількість спеціальних навчальних закладів для 

підготовки спеціалістів; 
– низька якість рекламних матеріалів. 
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Попит на якісний сільський зелений туризм зростає. Але тільки на 
якісний, бо на туристичному ринку діє неписане правило: турист не поїде 
відпочивати у ті умови, які є гіршими, ніж у нього вдома. А якщо й поїде, 
то не буде задоволений таким відпочинком [4]. 

Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні 
вимагає впровадження низки заходів, які дозволять розвинути цей вид 
діяльності:  

1. Розв’язання соціально-економічних проблем сучасного села, що 
передбачає відновлення трудового потенціалу, припинення безробіття, 
міграційних процесів, підвищення матеріального достатку сільського 
населення тощо.  

2. Упорядкування нормативно-правової бази прийняттям Верховною 
Радою закону прямої дії «Про сільський зелений туризм». 

3. Створення інфраструктури державної фінансово-кредитної 
підтримки розвитку сільського зеленого туризму. 

4. Організація вивчення потреб ринку послуг сільського зеленого 
туризму у фахівцях і врегулювання чисельності їх набору у вищі навчальні 
заклади на основі державного замовлення за цільовими направленнями 
регіонів [ 3, c.167] . 

5. Створення інформаційної бази з сільського туризму, електронної 
бази даних особистих селянських господарств, які займаються 
туристичною діяльністю з сільського туризму. 

6. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
сфери туризму, зокрема і сільського зеленого туризму, як складової 
державної інформаційної системи[1]. 

Отже,  сільський зелений туризм слід розглядати як одне з важливих 
явищ сучасності, підпорядкованих дії об’єктивних законів розвитку 
суспільства, економічна сутність якого спрямована на підвищення 
зайнятості сільських мешканців, зростання їх доходів та підвищення 
життєвого рівня в цілому.  
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