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ТЕНДЕНЦІЇ  ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 

 

В статті проаналізован світовий досвід організації  сільського зеленого 
туризму як альтернативи розвитку малого підприємництва. Також      

розглянуто світові моделі розвитку сільського туризму та перспективи їх  
екстраполяції  у туристичну галузь України. 

 

В статье проанализирован мировой опыт организации сельского          
зеленого туризма как альтернативы развития малого предприниматель-

ства. Также расссмотрено мировые модели развития сельского туризма 
и перспективы их екстраполяции в туристическую отрасль Украины. 

 

World experience of organization of rural green tourism as alternatives of 

development of small enterprise is analysed in the article. The world models of 

development of rural tourism and prospect of their  extrapolation are also 

considered in tourist industry of Ukraine. 

 

З початку ХХІ ст. сільський зелений туризм, за визначенням експертів 
Всесвітньої туристичної організації (ВТО), є одним з секторів туристичної 
індустрії, що динамічно зростають. 
Питання, присвячені розвитку сільського туризму, як різновиду підпри-

ємницької діяльності, розглядаються в працях Б.М. Ічитовкіна, В.А. Кварта-
льного, М.А. Морозова, Тимошенка З.І., Муніна Г.Б., Самарцева Є.В., Пале-
хи Ю.І. [1, 2], Дядечко Л.П. [3], Рутинського М.І, Зінька Ю.В. [4], Мальсь-  
кої М.П. та багатьох інших. Однак розробка аспектів сільського туризму як 

альтернативи малому підприємництву не завершена. 
Мета дослідження полягає в здійсненні  аналізу світових тенденцій роз-

витку сільського зеленого туризму. 
Відповідно до мети потрібно було розв’язати такі завдання: 
- з’ясувати існуючі економічні і географічні уявлення про сільський ту-

ризм; 

- проаналізувати особливості світових моделей розвитку сільського тури-

зму. 
Туристична діяльність (надання туристичних послуг) – це підприємни-

цька діяльність, здійснена юридичними особами й індивідуальними підприє-
мцями без утворення юридичної особи і регулюється цивільним законодавст-
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вом. Суб’єктами підприємництва у сфері туризму виступають, головним чи-

ном, туристичні організації як юридичні особи і громадяни-індивідуальні пі-
дприємці без утворення юридичної особи. 

До найбільш популярних напрямів індивідуального бізнесу належать ту-

ристичний і готельний бізнес. Оскільки сільський туризм надає, перш за все, 
послуги розміщення і харчування, ми розглянемо види малого підприємницт-
ва в індустрії розміщення. Індустрія харчування не виділяється окремо, оскі-
льки в туризмі послуги харчування складають частину послуг розміщення. 
Готельний бізнес базується на різноманітних способах управління і володін-

ня: власність, франчайзинг, партнерство, оренда і управління за контрактом. 

Власність як спосіб управління і володіння реалізується в таких формах. По-

перше, маленькі придорожні готелі в сільській місцевості на 5-10-20 чоловік. 
По-друге, господарі сільських будинків приймають туристів на постій за сис-
темою “ВВ” (розміщення і сніданок), можлива здача туристам в оренду ціло-

го будинку [1]. 

Сільський туризм виділився в окремий вид у світовому туризмі в 70-і ро-

ки XX сторіччя у Франції. Найважливішим чинником звернення до сільсько-

го туризму країн “першої хвилі” (Франція, Італія, Німеччина та ін.) став пе-
реділ європейського аграрного ринку у зв’язку з утворенням ЄС, що постави-

ло агровиробників цих країн в нові умови конкуренції через введення систе-
ми квотування, що обмежує об’єми національного сільгоспвиробництва, і 
неможливість проведення відкритої протекціоністської політики. В умовах 

виникнення проблем зайнятості сільських жителів, збереження колишньої 
щільності на селі, міграції, низького рівня доходу, зміни зовнішнього вигляду 

сіл, втрати “сільської філософії” і інших негативних соціальних явищ сільсь-
кий туризм почав розглядатися як альтернативна діяльність, і отримав полі-
тичну, юридичну і фінансову підтримку влади. 

Спочатку сільський туризм розглядався як соціальний амортизатор при 

реконструкції аграрного сектора економіки, що дозволяє перевести надлишок 

трудових ресурсів в альтернативний сектор виробництва послуг і створити 

нові робочі місця в сільській місцевості. Передбачалося, що розміщення ту-

ристів буде непрофільною діяльністю фермерів, що дозволяє дещо укріпити 

їх фінансово-економічне положення без необхідності великих інвестицій.    

Ситуація почала мінятися близько 15 років тому, що було викликане дво-

ма основними причинами. По-перше, у всьому світі став рости інтерес до 

“екологічного” туризму, і сільський туризм дуже добре вписався в нову моду. 

Оскільки мова йшла не тільки про відпочинок на лоні природи, але і про 

справжній сільський спосіб життя та екологічно чисті продукти харчування. 
По-друге, внутрішні ринки західних країн (перш за все, німецький) досягли 

певного рівня насичення і вимагали нового продукту, що виходить за рамки 

традиційних видів “пляжного” туризму і екскурсійних програм по найбіль-
ших містах країни. 
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Успіх сільського туризму в країнах ЄС визначав би те, що була знайдена 
вдала форма турпродукту. Клієнтами сільського туризму стає середній клас 
постіндустріального суспільства. Це людина, яка прагне до кардинальної 
зміни обстановки, що дозволяє зняти накопичений за рік роботи в напруже-
них міських умовах стрес, отримати фізичне і емоційне розвантаження. Мо-

тивацією для вибору сільського відпочинку є єднання з природою, чисте по-

вітря, екологічно чисті продукти харчування, зміна обстановки, менша кіль-
кість народу, інший спосіб, розпорядок і культура життя. Відбувається пере-
хід від моделі SSS (Sea, Sun, Sand – Море, Сонце, Пляж) до моделі LLL (Lore, 

Landscape, Leisure – Знання, Ландшафт, Дозвілля). Спостерігається тенденція 
індивідуалізації пакету турпослуг, що вдало поєднується з можливістю сі-
мейного і малогрупового відпочинку. 
Крім того, специфіка сільського туризму виражається в мінімізації витрат, 

перш за все на харчування і проживання. Тому виробництво турпродукту ви-

глядає маловитратним і сільський туризм може конкурувати з іншими турп-

родуктами за показником “ціна –  якість”. 

Попит поступово змінює саму концепцію сільського туризму, який перет-
ворюється для багатьох сільських жителів не в побічний, а в основний вид ді-
яльності зі всіма необхідними для турбізнесу атрибутами: рекламою, марке-
тингом, ціновою політикою, кваліфікованими кадрами і т.п. Об’єкти розмі-
щення змінилися і зажадали серйозних інвестицій. 

Держави “другої хвилі” (Кіпр, Греція, Польща, Болгарія, Угорщина та ін.) 

спочатку розглядали і підтримували сільський туризм як самостійний і кон-

курентний сектор туріндустрії, оскільки він, як ніякий інший, орієнтований 

на використання і пропаганду культурно-історичної специфіки країни або ре-
гіону, її побутових і культурних традицій. Такі країни, як Кіпр і Греція звер-

нулися до сільського туризму, виходячи з необхідності переорієнтації, розо-

середження турпотоків, зниження навантаження на навколишнє середовище 
в прибережних курортних зонах. 

В країнах “другої хвилі” рішення про підтримку розвитку сільського ту-

ризму з боку держави приймаються вже на початковому етапі, розробляються 
спеціальні державні програми, утворюються необхідні для функціонування 
цієї галузі державні, громадські і приватні підприємницькі оргструктури. В 

країнах “першої хвилі” підтримка розвитку сільського туризму йшла “знизу”, 

на місцях шляхом ухвалення регіональних законів. 
В даний час у світі щорічного подорожує більше 800 млн людей, від 12 до 

30% з них віддають перевагу сільському туризму. Кількість “зелених” турис-
тів на внутрішніх ринках значно вища. Наприклад, у Франції лише 7% манд-

рівників зупиняються в готелях, інші 93% віддають перевагу селу і кемпін-

гам. Австрія, Словаччина, Німеччина, Чехія, Польща нарощують свої потуж-

ності з прийому екотуристів. В одній Австрії до 10% селянських господарств 
надають послуги з розміщення і харчування туристів. Загалом, це складає до 
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30 млн місць. Чверть з них орієнтована на зарубіжних гостей. “Сільський ту-

ризм – мала галузь сільського господарства”, – так вважають в багатьох євро-

пейських країнах. 

На сьогодні сектор сільського туризму дуже різноманітний, в кожній кра-
їні є своя специфіка і відсутня єдина концепція сільського туризму. В різних 

країнах існують різні системи прийому туристів. Наприклад, в англомовних 

(Великобританія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія) і скандинавських 

країнах поширені сімейні готелі, пансіонати і гостьові будинки класу В&В 

(Bed and Breakfast – ночівля і сніданок). Ці засоби розміщення дешеві і вико-

ристовуються для відпочинку на природі, але в даній системі не пропонуєть-
ся повноцінний турпродукт і немає акценту на національній специфіці. 
У Німеччині сільський туризм розглядається в рамках концепції “стійкого 

розвитку” сільської місцевості і курується міністерством сільського госпо-

дарства. Основні завдання сільського туризму – збереження традиційної зов-
нішності села, “сільської філософії”, традиційних ремесел і скорочення           
об’ємів міграції населення з сільської місцевості. 
В одних країнах сільський і екотуризм розглядаються як синоніми (Іспа-

нія, Кіпр), в інших (низка країн Африки, Угорщина, Польща) пакет туристи-

чних послуг включає “неекологічні” види відпочинку (полювання, риболов-
ля, ловля метеликів). Проте, на наш погляд, якщо полювання, риболовля або 

ловля комах, а також збір грибів і ягід ведуться в розумних межах і не ведуть 
до зниження популяції тварин, комах, риб або рослин, дані види відпочинку 

вписуються в концепцію “стійкого розвитку”. 

Всі господарства в альпійських країнах мають єдину систему класифікації 
від одного до п’яти колосків, залежно від рівня наданих послуг. Більшість го-

сподарств відносяться до категорії 2, 3 або 4 колоски. Кожне господарство, 

залежно від попиту, виділяє декілька періодів: від “А”, коли діють базові ці-
ни, по “D” – піки сезону. Крім того, в кожному господарстві діє власна сис-
тема знижок для дітей і молоді. 
Варто відзначити вагому державну підтримку програм залучення сільсь-

ких громад до зеленого й агротуризму у країнаї Європи. Європейський союз 
вбачає в сільському туризмі основний важіль економічного підйому своїх 

сільських теріторій.За підрахунками експертів Європейського банку реконст-
рукції та розвитку, облаштування в місті вихідця з сільської місцевості в           
20 разів дорожче, ніж створення умов для його життя і роботи в селі. Також 

підраховано, що дохід, отриманий від одного ліжко-місця, еквівалентний рі-
чному доходу фермера від однієї корови [4]. 

Аналіз наявних джерел з сільськогоу туризму показав, що в даний час у 

світі склалися три моделі розвитку сільського туризму [5]. 

Перша модель – розвиток туристичного бізнесу на базі малого сімейного 

готельного господарства. Ця модель успішно реалізується в рамках кількох 

концепцій і припускає переведення сільського населення з сектору аграрного 

виробництва в сектор послуг, підтримку розвитку мережі засобів розміщення 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 91

(приватних мікроготелів) на базі житлового фонду, що існує в сільській міс-
цевості, і сільськогосподарських (ферми, пасіки, риболовецькі господарства) 
і спеціалізованих об'єктів (стайні, човнові станції). Ця модель використову-

ється переважно в європейських країнах. Її завдання – дати імпульс розвитку 

аграрних регіонів і їх населенню шляхом організації нового специфічного се-
ктора місцевої економіки. Крім економічних, дана модель вирішує соціальні і 
соціокультурні завдання: зупинити деградацію сільських районів і міграцію 

населення з них, ліквідувати зростання негативних соціальних явищ, зберегти 

і частково відтворити культурну спадщину, національну самобутність регіо-

нів. 
Ця модель припускає наявність вільного або умовно вільного житлового 

фонду в сільській місцевості як необхідної умови реалізації (включаючи малі 
міста); достатньо високий рівень комфортності і хороший стан цього житло-

вого фонду; системну державну підтримку туристичних господарств; органі-
зацію об’єднань суб’єктів сільського туризму, що підтримують портали з ба-
зами даних по всьому туристичному сектору; нормативно-правове (ухвален-

ня відповідних законів і держпрограм), інформаційне і рекламно-

інформаційне забезпечення просування сукупного національного і регіональ-
них туристичних продуктів; фінансову підтримку (система пільгового креди-

тування або дотування тургосподарств). 
Друга модель – будівництво великиих і середніх приватних туристичних 

об'єктів в сільській місцевості: “туристичних сіл”, культурно-етнографічних 

центрів, “VIP-сіл”. Це сучасне турпідприємство, що пропонує повний пакет 
послуг, обладнане всіма сучасними зручностями, з багатою культурно-

розважальною програмою і таке, що забезпечує туристові контакт з “живою 

природою”, сільськими ремеслами, промислами і традиціями. Весь об’єкт ви-

триманий в національних традиціях і стилі. Ця модель характерна для країн з 
невисоким рівнем комфортності житлового фонду в сільській місцевості, але 
з винятковим турпотенціалом (розвинені тропічні країни, наприклад             

Шрі-Ланка). Вона вимагає великих інвестицій і підтримки проекту на рівні 
регіону. 
Третя модель – створення державних (рідше приватних) сільськогоспо-

дарських парків. Наприклад, в Малайзії існує мережа таких парків. Ця модель 
припускає пропаганду досягнень сільського господарства конкретної країни, 

збереження практичних навиків і демонстрацію прийомів національного 

(традиційного) сільськогосподарського виробництва. Парки є багатофункціо-

нальними центрами і можуть паралельно вести науково-дослідну і селекційну 

роботу, залишаючись при цьому розважальними туристичними об’єктами і 
виставково-експозиційними центрами. Програму з реалізації такої моделі ку-

рують відомства, відповідальні за розвиток сільського господарства. 
Таким чином, для розвитку сільського туризму і реалізації будь-якої мо-

делі необхідна наявність в сільській місцевості вільного або умовно вільного 
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житлового фонду, який спочатку не створювався як готелі, але може бути пе-
реобладнаний в засоби розміщення для туристів. Або необхідне будівництво 

спеціальних туристичних об’єктів, що виконують функції сільських готелів. 
В Україні сільський туризм знаходиться на початковій стадії свого розви-

тку. Сільське населення (можливо і міське), яке має порожні будинки, кімна-
ти або поверхи у власних будинках, надає їх з мінімальним вмеблюванням і 
наявністю господарських засобів (посуд, постільна білизна і т.д.) в оренду від 

двох днів до кількох місяців. Для створення атмосфери домашнього комфор-

ту і привітного прийому господарі можуть запропонувати додаткові послуги 

гостям. 

Таким чином, засоби розміщення є, але відсутня інфраструктура сільсько-

го туризму, яка включає хороше транспортне сполучення між населеними 

пунктами, місця проведення дозвілля, наявність служб з надання різних видів 
послуг, ресторанчики, кафе, трактири. Централізованої і впорядкованої сис-
теми бронювання будинків або кімнат в сільській місцевості поки також не 
створено. В Інтернеті можна зустріти пропозиції фермерів-одинаків, які роз-
повідають, що чекає туристів в їх сільському господарстві.  
Одна з причин відставання України в галузі розвитку сільського туризму – 

наявність у переважної більшості громадян садових ділянок, що є своєрідною 

альтернативою сільському туризму. Іноземців частіше всього відлякує відсу-

тність прийнятної інфраструктури. Звідси виникає питання: чи існують перс-
пективи для розвитку сільського туризму в Україні. Безумовно, так. 
По-перше, у зв'язку з різким здорожчанням туристичних послуг, особливо 

транспортних послуг; з нестабільністю у світі, розвитком локальних конфлік-

тів і воєн в Іраку, Ізраїлі, Афганістані, туризм у віддалені туристичні центри 

став проблематичним. Вітчизняних морських курортів в Україні недостатньо. 

Проте потреба людей у відпочинку природна і традиційна. При цьому слід 

врахувати, що екологічна обстановка в багатьох містах після аварії на ЧАЕС 

несприятлива і міським жителям просто необхідний відпочинок на природі, 
хоча б у літній час. З цієї точки зору сільський туризм з використанням тури-

стичних ресурсів регіону є єдиною альтернативою для організації відпочинку 

городян. 

По-друге, з кінця 90-х років в Україні відбувається формування нового се-
реднього класу. Орієнтовані на відпочинок в сільській місцевості люди за-
звичай мають власні дачі. Середній клас не може собі цього дозволити через 
свій спосіб життя, який визначається напруженим темпом і жорстким графі-
ком роботи. Нове покоління середнього класу буде орієнтоване, швидше за 
все, не на організацію відпочинку на дачі, а на покупку комплексного і інди-

відуально підібраного пакету послуг. Представники цього класу вже багато 

бачили і мають можливість порівняти з умовами за кордоном, а значить, ви-

сувають вищі вимоги до якості турпослуг. Сільський туризм як вид індивіду-

ального відпочинку припускає незалежність пересування, індивідуальну ор-

ганізацію дозвілля і екскурсійної програми. 
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По-третє, сільський туризм надає альтернативу проблемі збереження в 
цілісності дачних будинків. Не потрібно постійно хвилюватися про своє май-

но, можна спокійно жити і працювати в місті, кожного разу вибираючи нові 
місця відпочинку в сільській місцевості. Крім того, це дає можливість відпо-

чити від домашнього побуту жіночій частині сім'ї, а дітям отримати нові 
враження. 
Отже, серед різноманіття різних видів і форм туризму, сільський туризм 

є пріоритетним для розвитку малого підприємництва при реконструкції агра-
рного сектора економіки та для вирішення економічних і соціальних проблем 

країни. В Україні існують усі передумови розвитку відпочинку в селі, який 

можна розглядати як специфічну форму підсобної господарської діяльності у 

сільському середовищі з використанням природного та культурного потенці-
алу регіону, або як форму малого підприємництва, що сприяє поліпшенню 

соціально-економічної ситуації в сільській  місцевості. 
Нами сільський туризм визначається як один з видів екологічного туриз-

му, який проходить за межами охоронних природних територій в сільській 

місцевості, що базується на природних особливостях території, її культурно-

му та історичному потенціалі, передбачає обов’язкове розміщення туристів в 
сільській місцевості і залучення місцевого сільського населення до туристич-

ної діяльності. 
Аналіз наявних джерел з сільського туризму показує, що в світі склалися 

три моделі розвитку сільського туризму. Для України в якості найбільш при-

йнятної і перспективної була вибрана модель створення мережі туристичних 

господарств на базі існуючих ресурсів сільської місцевості, тобто створення 
мережі малих сімейних готельних господарств.  
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