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Постановка проблеми. Сьогодні туризм відіграє 
важливу роль у формуванні економіки багатьох 
країн світу, а туристична діяльність на сучасному 
етапі розвитку суспільства стає однією з провідних та 
високоприбуткових галузей господарства. Останнім 
часом окрема форма туризму та проведення дозвілля 
все активніше починає розвиватись сільський зеле-
ний туризм, що є специфічною формою відпочинку, 
яка передбачає перебування туристів у сільській 
місцевості з розміщенням на відпочинок у будинку 
сільського господаря та включає в себе пішохідні та 
кінні прогулянки, екскурсії, полювання, риболовлю, 
ознайомлення з місцевим побутом, національною 
кухнею, фольклорною творчістю, традиціями прове-
дення народних свят та унікальними особливостями 
відповідної місцевості. Саме тому вивчення сутності 
сільського зеленого туризму та виявлення практич-
них проблем, які потребують невідкладних заходів 
щодо їх вирішення, є актуальними завданнями, які 
потребують поглиблених наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі 
теоретико-методичні аспекти розвитку сільського 

зеленого туризму та існуючі проблеми у цій сфері 
відображені у працях таких вітчизняних учених-
економістів: Т.М. Булах, Ю.П. Грицко-Андрієш, 
В.Ф. Кифяка, І.В. Литвин, В.І. Лугового, Т.А. Пінчук, 
X.М. Рихлицької, М.Й. Рутинського, Б.Л. Фіногєєва. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. На нашу думку, в опублікованих науко-
вих працях, присвячених теоретико-методичним 
аспектам сільського зеленого туризму, недостатньо 
уваги приділено вивченню питань щодо трактування 
сутності поняття «сільський зелений туризм» та 
взаємозв’язку між окремими поняттями та катего-
ріями сільського зеленого туризму. Поряд з існуван-
ням низки важливих проблем у цій сфері запропоно-
вано мало дієвих способів ефективного їх вирішення.

Мета статті полягає у теоретико-методичному 
вивченні сутності поняття «сільський зелений 
туризм», взаємозв’язку між окремими поняттями і 
категоріями у цій сфері, виявленні практичних про-
блем та дієвих способів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. У нау-
ковій літературі сьогодні не існує однозначного під-
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ходу щодо трактування сутності сільського зеленого 
туризму. Певні складнощі у тлумаченні сутності 
дефініцій «сільський туризм», «зелений туризм», 
«сільський зелений туризм», «агротуризм» та «еко-
туризм» зумовлені тим, що у різних нормативно-
правових актах один і той же вид туризму подається 
по-різному.

В Україні існує проект Закону України «Про 
сільський та сільський зелений туризм» (від 
16.11.2004 р.) [1]. Але до цього часу він ще не при-
йнятий. Згідно з проектом цього Закону, «сільській 
зелений туризм» – це відпочинковий вид сільського 
туризму, пов’язаний із перебуванням туристів у 
власному житловому будинку сільського господаря, 
окремому (гостевому) будинку або на території осо-
бистого селянського господарства. У цьому проекті 
також подано трактування понять «екотуризм» та 
«сільський туризм». 

Екотуризм – це вид сільського туризму, що перед-
бачає відвідування туристами територій, що мають 
культурологічну, природничу та етнографічну цін-
ність [1].

Cільський туризм – це відпочинковий вид 
туризму, який передбачає тимчасове перебування 
туристів у сільській місцевості (у селі) [1].

У проекті цього Закону також сформульовано 
принципи державної політики та організація турис-
тичної діяльності у сфері сільського та сільського 
зеленого туризму, програми розвитку сільського 
туризму в Україні, визначено роль держави у роз-
ширенні та зміцненні міжнародного співробітництва 
у сфері сільського та сільського зеленого туризму.

Сьогодні досі не ратифіковано Закон України 
«Про аграрний туризм та агротуристичну діяль-
ність» (від 24.02.2009 р.) [2]. У цьому законопроекті 
визначено загальні правові, організаційні, соціально-
економічні засади цього виду туризму та наведено 
трактування поняття «агротуризм».

Агротуризм – це вид туризму пізнавального й від-
починкового характеру, що пов’язаний із викорис-
танням майна особистих селянських господарств та 
передбачає здійснення агротуристичної діяльності 
під час тимчасового перебування туристів у сільській 
місцевості [2].

Поняття «агротуризм» ототожнюють часто з 
поняттям «сільський туризм». Між ними багато 
спільного. Дотримуючись міжнародної класифіка-
ції, знак рівності між цими термінами поставити 
не можна. Поняття «сільський туризм» змістовно 
ширше за поняття «агротуризм». Можна ствер-
джувати, що агротуризм є найпоширенішою з усіх 
існуючих форм сільського зеленого туризму (осо-
бливо у країнах, де домінує фермерська організація 
агробізнесу).

Зелений туризм – це туристична діяльність на 
територіях природних ландшафтів (лугопарків, 
лісопарків, ботанічних садів, гідропарків) з елемен-
тами благоустрою, де існують відповідні умови для 
короткотривалого відпочинку, збирання ягід, грибів, 
лікарських рослин тощо [3, с. 9].

Зазначимо, що термін «сільський зелений 
туризм» був введений Спілкою сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні, а суть його 
полягала не лише у проведенні відпочинку у сіль-
ській місцевості, а й у пізнанні, відновленні та збе-
режені природи.

Взаємозв’язок між окремими поняттями сфери 
сільського зеленого туризму наведено на рис. 1.

Як видно з рис. 1, сільський зелений туризм є 
ширшим поняттям, ніж зелений туризм та сіль-

ський туризм. Екотуризм та агротуризм є вужчими 
поняттями, оскільки включають тільки одну зі сфер 
туризму, а саме: відпочинок у сільській місцевості 
або активний відпочинок із метою збереження та від-
новлення природи [4, с. 83].

У наш час є різні підходи щодо тлумачення понять 
«сільський туризм» та «сільський зелений туризм». 

Т.А. Пінчук вважає, що під сільським туризмом 
варто розуміти подорожі, метою яких є відпочинок, 
регенерація, рекреація та релаксація населення, що 
відбувається у сільській місцевості із обов’язковим 
залученням приватного сектора [5, c. 126].

Сутність сільського туризму, на думку Б.Л. Фіно-
гєєва, полягає в тому, що сільські жителі, котрі не 
забезпечені роботою, приймають у себе охочих про-
вести відпочинок на природі, в екологічно чистій 
місцевості. Основними напрямами послуг сільського 
туризму є розміщення, харчування, послуги тран-
спорту, релаксація, ознайомлення з навколишнім 
природним та історичним багатством сільської міс-
цевості [6, c. 98].

Ю.П. Грицко-Андрієш трактує сільський туризм 
як вид непрямої сільськогосподарської діяльності, 
спрямованої на надання послуг із розміщення, хар-
чування, дозвілля та відпочинку міського населення 
на сільських територіях без значного антропогенного 
впливу на природу [7, c. 5].

Щодо сільського зеленого туризму, то М.Й. Рутин-
ський вважає його видом проведення вільного часу 
у формі стаціонарного відпочинку, який передбачає 
проведення походів та поїздок [8, c. 19].

В.І. Луговий вважає, що сільський зелений 
туризм – це специфічна форма відпочинку в при-
ватних садибах сільської місцевості з використан-
ням трудових ресурсів та майна особистого селян-
ського, фермерського або підсобного господарства, 
природно-рекреаційних особливостей місцевості та 
культурної, етнографічної, історичної спадщини 
регіону [5, c. 127].

Т.М. Булах висловлює своє бачення можливос-
тей розвитку сільського зеленого туризму і трак-
тує його як вид туризму, який передбачає ознайом-
лення з місцевим побутом, фольклорною творчістю, 
традиціями проведення народних свят, організацію 
подорожей вихідного дня, включаючи полювання 
та риболовлю, тури «народна аптека»» зі збиранням 
лікарських трав, «пасіка» (із качанням меду), «сам 
собі господар» (із вивченням традиційних народних 
технологій виробництва соків та вин, консервування 
овочів та фруктів), «дари лісів» (зі збиранням ягід, 
грибів тощо) [9, c. 144].

На думку Х.М. Рихлицької сільський зелений 
туризм – це вид туризму, який здійснюється на 
сільських територіях незалежно від призначення та 

Рис. 1. Взаємозв’язок між окремими поняттями 
сфери сільського зеленого туризму [4, c. 82]
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надає різноманітні специфічні послуги для задово-
лення потреб споживачів. Він сприяє розвитку тери-
торіальної інфраструктури [10, c. 6].

Експерти Всесвітньої туристичної організації 
майже одностайно схиляються до думки, що сіль-
ський зелений туризм – це складна багатогранна 
діяльність, яка включає пішохідні та кінні прогу-
лянки, гірські походи, альпінізм, спортивно-оздо-
ровчі подорожі, полювання, риболовлю та інші форми 
туризму, що є менш спеціалізованими [8, c. 11].

Різне трактування науковцями сільського зеле-
ного туризму показує широкий спектр думок щодо 
розуміння його змісту. Але спільним для більшості 
авторів є те, що сільський зелений туризм – це вид 
відпочинку, який пов’язаний із виїздом у сільську 
місцевість та ознайомленням із культурно-етногра-
фічною, історичною спадщиною регіону, побутом та 
діяльністю сільських жителів.

Компоненти сільського зеленого туризму зобра-
жено на рис. 2.

Відродження сільських громад, подальший 
соціальний та економічний розвиток в Україні 
пов’язують із майбутньою індустрією сільського зеле-
ного туризму. Наукові дослідження у цій сфері свід-
чать про можливість поповнення місцевих бюджетів, 
здатність забезпечити демографічну та економічну 
рентабельність у сільських місцевостях та вирішення 
соціально-економічних проблем.

Активний розвиток туристичної галузі є резуль-
татом соціально-економічного прогресу суспільства, 
підвищення життєвого рівня населення і збільшення 
вільного часу, який можна використати для актив-
ного відпочинку, задоволення оздоровчих, культурно-
пізнавальних та інших потреб людей, розширення 
міжнародних наукових і ділових контактів внаслі-
док розвитку сучасних технологій та глобалізаційних 
процесів. У масштабах держави туризм та рекреація 
можуть сприяти вирішенню проблем економічного 
та соціального розвитку окремих 
територій. Ефективне функціону-
вання рекреаційно-туристичної 
сфери стимулює підвищення жит-
тєвого рівня в економічно відста-
лих регіонах, що несприятливі 
для промислового виробництва та 
розвитку сільського господарства, 
сприяє зменшенню міграції насе-
лення до великих промислових 
центрів та залученню іноземних 
інвестицій, збільшує відрахування 
до бюджету, впливає на розвиток 
суміжних галузей господарства, 
підвищує до міжнародних стан-
дартів функціонування і розвиток 
наявної інфраструктури тощо [12].

Сільський зелений туризм 
сприяє розвитку малого і серед-
нього бізнесу жителів сільської 
місцевості, а також дозволяє 
міським жителям відпочивати в 
природних умовах. Крім того, він 
дає змогу розвивати знання щодо 
української культури і спадщини 
шляхом безпосередньої участі 
в сільському зеленому туризмі 
[13, с. 68].

Спілкою сприяння розви-
тку сільського зеленого туризму 
в Україні у межах проведення 
XIV Міжнародної агропромисло-

вої виставки АГРОФОРУМ-2017, що відбулася 8 лис-
топада 2017 року, був проведений семінар із питань 
ознайомлення з основами надання послуг гостинності 
у сфері сільського туризму власниками особистих 
селянських та фермерських господарств. Учасники 
семінару зійшлися на думці, що для успішного роз-
витку сільського туризму в Україні необхідна сис-
темна загальнодержавна політика у цій сфері. Удо-
сконалюючи та підтримуючи цю сферу, варто взяти 
до уваги кращий досвід країн Європи. Для України 
найбільш ефективним та доступним є використання 
досвіду країн-сусідів: Польщі, Білорусі, Угорщини 
та Румунії [14]. Більшість країн світу розглядають 
розвиток сільського зеленого туризму невід’ємним 
складником програми комплексного економічного та 
соціального розвитку села, оскільки він допомагає 
вирішувати проблеми безробіття, міграції населення, 
поповнення місцевого бюджету, збуту сільськогоспо-
дарської продукції тощо.

Сьогодні позитивні тенденції розвитку туристич-
ної сфери у сільській місцевості гальмують деякі 
проблемні моменти розвитку туристично-рекреацій-
ної галузі, основними з яких є незадовільний стан 
туристичних маршрутів, неефективне використання 
наявного транспорту для перевезення туристів, мала 
кількість дорожніх вказівників та зовсім відсутня 
візуально-туристична інформація, нехтування пра-
вилами екологічної безпеки на природо-заповідних 
та рекреаційних територіях тощо. 

І.В. Литвин, розглядаючи особливості надання 
послуг сільського зеленого туризму в Україні, вияв-
ляє головні проблеми, що гальмують розвиток цього 
виду туризму, групуючи їх у три блоки: 

– інституційний; 
– фінансовий;
– організаційний [4, с. 84].
До інституційного блоку проблем розвитку сіль-

ського зеленого туризму належить відсутність зако-

Рис. 2. Компоненти сільського зеленого туризму
Джерело: складено авторами на основі наукового джерела [11, c. 89]
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нодавчої бази, необхідної для чіткого регулювання 
діяльності, єдиних інститутів, які б займалися ана-
лізуванням і прогнозуванням розвитку сільського 
зеленого туризму [4, с. 84].

Організаційний блок проблем включає низьку 
інформаційну грамотність щодо можливостей розви-
тку нового виду туризму між потенційними суб’єктами 
сільського зеленого туризму, слабкі комунікації, від-
сутність чіткого поділу і категоризації садиб (агроо-
сель), недостатню поінформованість населення як спо-
живача нових туристичних послуг [4, с. 85].

Практична відсутність фінансової підтримки 
з боку держави, високі ставки за кредитами, від-
сутність пільг чи спрощеного оподаткування для 
суб’єктів сільського зеленого туризму належать 
до фінансового блоку проблем розвитку цієї сфери 
туризму [4, с. 85].

Усі вищезгадані проблеми гальмують ефективний 
розвиток сільського зеленого туризму в нашій дер-
жаві. Тому невідкладне вирішення існуючих проблем 
завдяки правильному системному підходу якісно 
покращить ситуацію у сфері сільського зеленого 
туризму і призведе до збільшення потоків вітчизня-
них та закордонних туристів. При цьому необхідна 
спільна діяльність та координування зусиль пред-
ставників місцевої влади, бізнесу, закладів освіти та 
культури, громадських організацій, які будуть спря-
мовувати спільні зусилля на формування, підтримку 
та розвиток сільського зеленого туризму у певній 
місцевості чи регіоні та державі в цілому.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумо-
вуючи теоретико-методичні аспекти сільського зеле-
ного туризму (як науково-термінологічного поняття), 
можна стверджувати, що цей вид туризму ще й досі 
є об’єктом дослідження у працях багатьох науковців 
і трактується відповідно до змін у суспільно-еконо-
мічних відносинах. Окрім того, сільський зелений 
туризм є видом підприємницької діяльності, спря-
мованої на надання якісних послуг із відпочинку у 
сільській місцевості та отримання доходів.

Розвиток сільського зеленого туризму – це ефек-
тивний шлях покращення економічної, екологічної і 
культурно-побутової ситуації у сільських населених 
пунктах, один із напрямів підвищення доходів сіль-
ських жителів, охорони природи, збереження націо-
нальної, культурної та історичної спадщини. Розви-
ток сіл значною мірою залежить від стану розвитку 
сільського зеленого туризму, за допомогою якого 
здійснюється реалізація сільгосппродукції, покращу-
ється благоустрій та диверсифікація бізнес-процесів.

Для успішного розвитку сільського зеленого 
туризму, потрібна чітка державна політика та дер-
жавне регулювання у сфері сільського зеленого 
туризму, гарантування державою соціального, еконо-
мічного, правового стану забезпечення прав і закон-

них інтересів громадян та юридичних осіб України, 
об’єднання суб’єктів туристичної діяльності, наяв-
ність єдиної уніфікованої системи, що містила б дані 
щодо усіх агроосель із різних регіонів України, ефек-
тивне міжнародне співробітництво України з краї-
нами, що мають значний досвід ефективного ведення 
бізнесу у сфері сільського зеленого туризму. Важли-
вою також є участь України в міжнародних турис-
тичних організаціях та міжнародних програмах роз-
витку сільського зеленого туризму. Сільські садиби у 
фірмовому та етнічному українському стилях – це не 
тільки додатковий потік іноземних туристів і значні 
доходи для власників сільських осель та їх родин, 
але й зростання туристичного іміджу України на 
міжнародному рівні.
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