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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ, ЯК 

ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ 

 

У статті розкрито актуальність розвитку сільського зеленого 

туризму на території України, як важливого чинника для подолання бідності 
в сільській місцевості. Визначено такі поняття, як «зелений туризм» та 

«сільський туризм». Наведено приклад застосування інструментарію 

сільського туризму для подолання економічних труднощів в сільській 

місцевості . 
Ключові слова:розвиток, зелений туризм, сільський туризм, сільська 

місцевість. 

The article reveals the urgency of the development of rural green tourism on 

the territory of Ukraine as an important factor in overcoming poverty in rural areas. 
Definite such concepts as "green tourism" and "rural tourism". An example of the 

use of rural tourism tools to overcome economic difficulties in rural areas is given. 

Key words: development, green tourism, rural tourism, rural area. 

 
Відсутність роботи лягла тягарем на плечі багатьох сільських жителів. 

Особливо тяжко взимку, коли земля відпочиває і нема роботи для землеробів. 
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Один із дієвих механізмів, який здатний розв’язати вказані проблеми та 

посприяти соціально-економічному піднесенню села, є розвиток малого 

підприємництва, а саме у сфері сільського зеленого туризму. 

Одним з найбільш популярних видів туризму в Україні є сільський 
зелений туризм. Він передбачає розвиток туристичних маршрутів у сільських 

територіях, ознайомлення туристів із сільським побутом, народними 

традиціями, промислами та ін. Найкращі умови для нього є у регіонах з 

низьким рівнем урбанізації, агропромисловим типом освоєння, з своєрідними 
мальовничими ландшафтами [1]. 

На сьогоднішній день території зайняті сільським господарством 

знаходяться в умовах соціально-економічної кризи. Це призводить до значного 

спаду населення в сільській місцевості та виникнення безробіття. 
 Гострою проблемою для них стала відсутність капіталовкладень на 

створення нових робочих місць, реструктуризацію господарства. У таких 

умовах важливо розвивати галузі, які не вимагають великих фінансових 

вкладень. До них відноситься туризм, а особливо такий його вид, як сільський 
зелений туризм. Він переважно відпочинковий та пізнавальний, його базою є 

капітальний житловий фонд у сільській місцевості і наявні природні 

рекреаційні ресурси, пам’ятки історії та культури. 

У процесі відпочинку у сільській місцевості люди мають можливість 
відчути красу навколишньої природи, відвідати визначні пам’ятки в околицях 

села, спробувати домашню сільську їжу, брати участь у сільськогосподарських 

роботах Цікавим є також присутність на святкуванні релігійних та народних 

свят,фестивалях та ін.  
Сільський туризм може здійснюватися як фермерами, так і приватними 

підприємцями, лісниками, що мають житла садибного типу зі всіма 

зручностями.  

Дохід, що отримують від надання туристичних послуг є, як правило, 
додатковим джерелом до основного виду діяльності (сільськогосподарської, 

лісогосподарської та ін.).  

Поки що сільський туризм є не досить популярним явищем в Україні. 

Це зумовлено, передусім, низьким рівнем урбанізації, не зацікавленістю 
населення в розвитку цього виду індустрії, невеликим залученням до сфери 

сільського туризму іноземних туристів через нерозвинутість транспортної 

інфраструктури у сільській місцевості, низьким рівнем благоустрою сільських 

садиб, недостатньою рекламою цього виду відпочинку. 
 Адже сільський зелений туризм – це не тільки проживання міського 

жителя у селі, але й розвиток туристичної інфраструктури, яка включає добре 

транспортне сполучення між населеними пунктами, створення місць для 

проведення дозвілля, для харчування туристів та ін. Люди, які прийматимуть 
туристів на відпочинок, повинні бути зацікавлені в організації активного та 

цікавого дозвілля для гостей а також забезпечити їх комфортними умовами 

для проживання. 

Розвиток сільського зеленого туризму в умовах безробіття сільських 
жителів може певною мірою забезпечити робочі місця для них, підвищити 

рівень їх зайнятості. При належній державній підтримці сільського зеленого 
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туризму в нього можуть бути спрямовані внутрішні інвестиції сільських 

жителів та зовнішні інвестиції заробітчан, що перебувають за кордоном. Таким 

чином стане можливий розвиток інфраструктури в сільській місцевості, 

будівництво комфортного житла та популяризація звичаїв та традицій 
місцевого населення. 

Розвиток сільського зеленого туризму призведе до розширення сфери 

послуг, зокрема торгівлі, громадського харчування, транспорту і зв’язку, 

виробництва сувенірів у сільській місцевості. А це стане одним із шляхів 
активізації її соціально-економічного розвитку. 

Особлива увага мусить бути приділена створенню умов для відпочинку 

міських жителів у невеликих селищах на території України, які відчувають 

занепад і знаходяться на стадії вимирання. Саме у таких поселеннях 
збереглися недоторканий ландшафт та рідкісні види флори і фауни, найчистіші 

умови для життя і відпочинку. На цих територіях саме туризм може стати 

інструментом підвищення рівня життя місцевих мешканців. 

Для швидшого розвитку туристичної індустрії в сільській місцевості 
необхідне вдосконалення українського законодавства у галузі туризму, 

надання селянам пільг в оподаткуванні, кредитуванні та страхуванні 

туристської діяльності. Наявність на території України багатих природних, 

соціально-культурних,рекреаційних, історико-культурних ресурсів може бути 
доброю основою для функціонування сільського зеленого туризму при 

незначних інвестиціях [2]. 

Таким чином використавши багату на природні та людські ресурси 

сільську місцевість ми можемо підтримати економіку як на регіональному так 
і на державному рівнях. Популяризація сільського туризму серед сільських 

жителів дозволить вдихнути нове життя в давно забуті сфери діяльності, дати 

змогу повернутися заробітчанам та займатися прибутковою справою вдома. 
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