
Випуск 2(54) 2011 р. Серія «Економіка» 

188 

УДК 338.48→379.845 (477) 

 

Самолюк Н.М., к.е.н., ст. викладач (Національний університет водного  

господарства і природокористування, м. Рівне) 
 

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ – ПРІОРИТЕТНИЙ ЗАХІД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

В статті досліджується стан та перспективи розвитку сільського туризму 

як раціонального заходу диверсифікації підприємницької діяльності та 

ефективного використання трудових та природних ресурсів села. 

 

In the article the state and prospects of development of rural tourism is 

probed as a rational measure of diversification of entrepreneurial activity and 

effective use of labour and natural resources of village. 

 

Сьогодні в різних країнах світу сільський туризм переживає етап свого 

активного розвитку та розглядається як сфера господарської діяльності, в яку 
варто інвестувати, бо вона впливає на інтенсифікацію місцевої економіки, а 
також допомагає зберігати природне середовище,  місцеві культуру та традиції.  
Європейський Союз вважає сільський туризм основним важелем 

економічного підйому своїх сільських територій. За підрахунками експертів 
Європейського банку реконструкції та розвитку, дохід, отриманий від одного 

ліжко-місця, що надається туристу, еквівалентний річному доходу фермера від 

однієї корови.  

В розвинених західноєвропейських країнах, таких як Великобританія, 
Франція, Іспанія, Голландія, Ірландія, Німеччина заняття сільським туризмом 

заохочується  на  національному  рівні  і  розглядається як складова Програми 

комплексного соціально-економічного розвитку села. Для багатьох країн 

розвиток цього виду туризму став головним напрямом охорони і відтворення 
національних сільських ландшафтів. В розвинених країнах туристичні поїздки 

в сільську місцевість займають друге місце після відпочинку на морі [9]. 

Наприклад, Австрія за один гірськолижний сезон отримує доход у сфері 
сільського туризму близько 10 млрд. євро, що дорівнює майже половині 
державного бюджету України. 

Актуальність розвитку сільського туризму в Україні зумовлюється   
нагальною необхідністю невідкладного розв’язання соціально-економічних  
проблем сучасного села, оскільки за останні роки в сільській місцевості 
України спостерігається зменшення населення, зростання безробіття та масова 
трудова міграція, у зв’язку з відсутністю робочих місць. Тому Україна 
відповідно до Державної цільової програми розвитку українського села на 
період до 2015 року визначає одним з своїх пріоритетних заходів 
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диверсифікацію підприємницької діяльності в сільській місцевості за рахунок 
розвитку сільського туризму та відродження підсобних промислів і ремесел [8]. 

Вивченню проблем  розвитку  сільського туризму  присвячено  немало  

праць. Особливо  актуальними  є  дослідження: В. Бирковича, В. Васильєва,           
В. Гловацької, П. Горішевського, Л. Гути, Ю. Зінька, В. Іванової,                   
В. Кафарського, В. Косенка, М. Костриці, Н. Кудли, О. Лендєл, В. Липчука,          
Н. Липчук, М. Рутинського, В. Савченко та ін.  В  роботах  вітчизняних вчених  
значну увагу  приділено  дослідженню  організації  та планування сільського 

туризму,  визначено  основні  передумови  та  перспективи його розвитку, 
вивчено   європейський   досвід   становлення  тощо.     

Метою даної статті є дослідження стану, проблем та перспектив розвитку 
сільського туризму в Україні, в тому числі аналіз факторів, що сприяють та 
обмежують цей розвиток. 
Розвиток сільського зеленого туризму розпочався у 1952 році, коли уряд 

Франції підтримав ідею організації на фермерських господарствах умов 
прийому туристів, щоб господарі ферм мали можливість додатково заробляти 

на прожиття. А вже у 70-х роках ХХ ст. сільський туризм набув самостійного 

статусу. Саме в цей час на зміну трьох „S” ( англ. Sun – Sea – Sand, що означає 
сонце – море – пісок) прийшла концепція трьох „L” (Landscape – Lore – Leisure)  

– пейзаж, традиція, дозвілля. 
В Україні історично сформувалася традиція відпочинку на селі, що має   

відтінки культурних, історичних, сімейних звичаїв. Однак, становлення 
сільського туризму в тому вигляді, який ми бачимо в даний час, відбулося в   
кінці минулого століття.  Експерти в галузі сільського  туризму виділяють три 

етапи розвитку сільського зеленого туризму в Україні [3].  

 
ІІІ   етап   

 

 

 
ІІ етап  

 

І етап   

Рис. 1. Етапи становлення сільського зеленого туризму 

Першочерговою проблемою, яку необхідно розв’язати для ефективного 
розвитку сільського туризму в Україні, є законодавче закріплення категоріального 

Кінець XIX – середина XX   ст. 
Формування сільського зеленого туризму.  

Характерним є   відпочинок   і   творча   праця заможних городян у знайомих їм селян, у при-

ватних садибах та маєтках. Це явище ще не розглядалося як туризм. 

60-ті – 90-ті   роки   XX   ст.  
Становлення приватних форм сільського зеленого туризму.  

Популярним   був   відпочинок   в   орендованих туристами кімнатах на гірських курор-

тах або у Криму, що було спричинене відсутністю вільних місць у пансіонатах чи сана-
торіях.  

 

Починаючи з 90-х рр. XX ст., 

становлення   правових   форм   сільського   

зеленого   туризму     
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апарату, зокрема визначення поняття «сільський туризм», яке, будучи об’єктом 

суспільних відносин, залишається за межами правового врегулювання і не є 
закріпленим. Зокрема у Законі України «Про туризм», Проекті  Закону  України  

«Про  сільський  зелений  туризм», Проекті  Закону  України  «Про сільський та 
сільський  зелений туризм», Проекті Закону України «Про сільський аграрний 

туризм» розглядаються і даються різні визначення даного поняття. 
Варто зазначити, що у  зарубіжній літературі поняття “сільський туризм” також 

трактується по-різному (табл. 1). 

Таблиця 1 

Трактування поняття “сільського туризму” в Україні та у світі [6] 
№ Поняття Країна 
1 Сільський туризм – це відпочинковий вид туризму, зосереджений на 

сільських територіях, який передбачає розвиток туристичних  
шляхів,  місць  для  відпочинку,  сільськогосподарських  і  народних  
музеїв,  а  також центрів з обслуговування туристів із провідниками 

та екскурсоводами 

Велика Британія 

2 Сільський туризм – це цілеспрямована рекреаційна діяльність у 
сільській місцевості та тимчасове проживання приїжджих людей у 
сільській садибі 

Литва 

3 Агротуристичні послуги – діяльність із здачі в оренду селянам 

кімнат, місць для розташування наметів, продажу домашніх страв і 
надання на базі свого господарства інших послуг, які пов’язані з 
перебуванням туристів (відпочиваючих)  

Польща 

4 Сільська  гостинність  –  відпочиваючі  (гості)  можуть займати 

частину будинку господаря, мати окремі кімнати, проживати в 
окремому будинку або у наметах на території маєтку  

Швеція 

5 Сільський  туризм, аграрний  туризм – різновид  робіт  і  послуг,  які 
виконуються (надаються) сільськими жителями у процесі 
господарювання у власних садибах  

Угорщина 

6 Сільський туризм – процес,  завдяки  якому  люди  намагаються 
приваблювати відвідувачів у сільську місцевість, обслуговувати їх в 
тих місцях та змусити витрачати гроші   

Канада 

7  Агроекотуризм –  пов’язаний  з проживанням туристів тільки у 
сільських садибах з підтримкою держави тих, хто має житловий фонд 
для туристів, але не більше 5 кімнат  

Білорусь 

8 Сільський зелений туризм – відпочинковий вид сільського туризму, 
пов'язаний з перебуванням  туристів у власному  житловому  
будинку  сільського  господаря,  окремому  будинку або на території 
особистого селянського (фермерського) господарства. 

Україна 

Сільський туризм – відпочинковий вид туризму, що передбачає 
тимчасове перебування туристів у сільській місцевості (селі) 
Екотуризм – вид сільського туризму, що передбачає відвідування 
туристами територій, що мають природничу, культурологічну, 
етнографічну цінність. 
Сільський аграрний туризм –  вид туризму, що проводиться у 
сільській місцевості і передбачає використання майна фізичних осіб 
– сільськогосподарських товаровиробників, особистих селянських 
господарств, фермерських господарств з метою рекреації,  
тимчасового  розміщення  (проживання)  туристів  та  активного  
залучення  до традиційних форм сільського господарювання. 
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Як бачимо, на глобальному рівні загальна концепція або термінологічна 
єдність поки відсутні і дуже часто поняття «сільський туризм», «агротуризм», 

та «екологічний туризм» вживають як синоніми.  Однак це не зовсім доречно, 
адже за змістовним наповненням поняття «сільський туризм» значно ширше за 
«агротуризм» та «екологічний туризм», які є лише його організаційними 

формами (рис. 2) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Організаційні форми сільського туризму 

Загалом, усі форми сільського туризму мають хороші перспективи 

розвитку, адже відпочинок у сільській місцевості має очевидні переваги. 

По-перше, сільський ландшафт є екзотикою для міського  жителя.  Чисте  
повітря,  природа – все це значною мірою сприяє якомога кращому відпочинку 
й можливості поправити своє здоров’я.  
По-друге, близьке знайомство з культурними традиціями села в певному 

регіоні надає неповторний шанс глибше дізнатися про народні традиції й 

обряди.   

По-третє, село має можливості  для активного відпочинку, а саме: верхову 
їзду, велосипедні та піші прогулянки, збір ягід, грибів, риболовля, катання на 
лижах тощо.  
По-третє, відпочинок на селі недорогий. З фінансової точки зору такий вид 

відпочинку взаємовигідний для обох сторін: для сільського жителя даний вид 

послуг є можливістю заробити на відпочиваючих, а для приїжджих туристів це 
обходиться набагато дешевше звичних курортів. Крім надання житла, 
господарі садиби також пропонують  гостям  національні  страви,  видають  на  
прокат  інвентар  і  спорядження, можуть організувати послуги місцевих гідів-
перекладачів тощо [2]. 

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ 

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ  

ТУРИЗМ 

вид сільського туризму, що 

передбачає перебування в осе-
лі сільського господаря, який 

здійснює основну діяльність, 
пов’язану з веденням особис-
того селянського  господарст-
ва,  а  також  побічну  –  з  ви-

користанням  майна  цього  

господарства  для надання  
послуг  у  сфері  сільського  

туризму,  а  саме: проживання,  
харчування, ознайомлення  з 
місцевою культурою та тра-

диціями. 

 

АГРОТУРИЗМ 

вид сільського туризму, зосе-
реджений на сільських тери-

торіях, який передбачає вико-

ристання сільського (фермер-

ського) господарства з метою 

рекреації, освіти чи активного 

залучення до традиційних 
форм господарювання. 

В агротуризмі селянське (фе-
рмерське) господарство ста-
новить одночасно і нічліжну 
базу, і головний предмет інте-

ресу туриста. 

ЕКОТУРИЗМ 

вид сільського туризму, 
що передбачає відвіду-
вання туристами сільсь-
ких місцевостей,  роз-
ташованих  у  межах  
територій  національ-
них,  природних  парків,  
заповідних  зон,  тобто 

таких,  що  мають  при-

родничу,  культурологі-
чну,  етнографічну  цін-

ність. 
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Таким чином, даний вид туризму здатний якомога краще задовольнити 

побажання обох сторін: продавця (селянина) та покупця (міського жителя) 
даних послуг. Важливим є те, що розвиток сільського туризму зможе  
забезпечити  суттєве збільшення  реальних  доходів селян за рахунок [1]: 

-  надання  послуг  з  прийому  на  проживання туристів; 
-  облаштування  туристичних  маршрутів та надання екскурсійних послуг; 
- транспортного обслуговування туристів;  
- єгерської діяльності (полювання, аматорське та спортивне рибальство); 
- надання послуг з прокату туристичного спорядження; 
-  виробництва  та  реалізації  туристам  екологічно  чистих  продуктів  

харчування,  надання кулінарних послуг; 
- реалізації товарів народних промислів; 
- проведення культурно-розважальних заходів з урахуванням історико-

етнографічної спадщини (анімації). 
В даний час становлення сільського   туризму в Україні відбувається під 

дією різних факторів, серед яких є і ті що сприяють, і ті що обмежують та 
гальмують його розвиток (табл. 2). 

Таблиця 2 

Фактори, що впливають на розвиток сільського туризму в Україні [1] 
Позитивні фактори Негативні фактори 

- зростаючий попит мешканців 
українських міст та іноземців на 
відпочинок у сільській місцевості; 
- унікальна історико-етнографічна 
спадщина українських сіл; 
- багаті рекреаційні ресурси; 

- екологічна чистота сільської місцевості; 
- відносно вільний сільський житловий  

фонд для прийому туристів,  
- наявність вільних трудових ресурсів 
для обслуговування туристів; 
- традиційна гостинність господарів та 
доступна ціна за відпочинок; 
- можливість надання комплексу 
додаткових послуг з екскурсій, 

риболовлі, збирання ягід і грибів, 
катання на конях тощо 

- політико-економічна нестабільність у 
державі;  
-  відсутність належного  правового  

забезпечення розвитку сільського 

зеленого туризму;  
- відсутність механізму раціонального  
та екологічно збалансованого 
використання природного та історико-
культурного потенціалу для потреб 
туризму;  
- низький рівень інфраструктури та  
комунікацій;  

- недостатній рівень кадрового та 
рекламно-інформаційного забезпечення 
 

На даний час, за оцінками Європейської федерації фермерського та 
сільського туризму, Європейський ринок сільського туризму становить 
близько 2 млн. ліжко-місць, а український ринок потенційно здатний прийняти  

й  розмістити  на  селі близько 150 тис. «сільських» туристів. При цьому, 
найбільш пріоритетними районами для розвитку даного виду туризму в 
Україні є:  

- у західному регіоні – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 
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Хмельницька області;  
- у південному регіоні – АР Крим, Запорізька, Миколаївська, Херсонська  

області;   
- у  центральному і північному  регіонах  –  Київська,  Полтавська, 

Чернігівська  області [2]. 

Результати досліджень  вказують  на  те,  що  сільський  туризм в Україні, 
особливо у західному регіоні, відіграє роль сезонного відпочинку – найбільший 

попит на його послуги припадає на зимовий  та  літній  період, хоча щороку 
посилюються тенденції до збільшення туристичного попиту і в період 

міжсезоння [5]. Цьому сприяє: розвиток різних видів спорту, зокрема 
гірськолижного, водного, велосипедного; удосконалення  матеріально-

технічного забезпечення  господарств та диверсифікація послуг; 
удосконалення туристичної інфраструктури, в т.ч. атракційної сфери шляхом 

розбудови й модернізації гірськолижних трас, велодоріг, кінних майданчиків.   
В  результаті проведеного опитування селян, зайнятих сільським туризмом, 

визначено структуру попиту на даний вид послуг. Найпопулярнішим серед 

туристів в зимовий період є катання на лижах та санях, а в літній період –

актуальний відпочинок на природі (збирання грибів, ягід та їзда верхи),  а  
також  пішохідні  екскурсії.   До   менш   розповсюджених   послуг  належать 
екстремальні види спорту: сплавлення човнами гірською річкою та полювання 
(рис. 3 ) [5]. 
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Рис. 3. Структура попиту сільського туризму 

Дедалі більш попитом серед туристів користуються послуги  пізнавального 

характеру, зокрема екскурсії з ночівлею в горах,  автотранспортні  екскурсії 
історичними та паломницькими місцями та ін. Як елемент агротуризму, в 
господарствах сільського туризму з боку відпочиваючих часто  спостерігається  
попит  на участь  у  збиранні  з  присадибних  ділянок овочів, фруктів тощо. 
Серед господарств є такі, що надають клієнтам можливість побачити, як 
печуть хліб, виробляють масло в домашніх умовах, допомагають оволодіти 

початковими навичками народних промислів і ремесел [5]. 
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Варто відмітити, що лідерами  індустрії сільськогосподарського туризму в 
Європі вважаються Іспанія та Франція. Зокрема, сільський  зелений  туризм  

Франції  має   спеціальні категорії агроосель, що пропонують відпочинок для 
інвалідів,  дитячий відпочинок  в  сільській  місцевості  під  час  шкільних 
канікул, відпочинок господарям разом з їх домашніми улюбленцями. Якість 
такого відпочинку в країні контролюється і  сертифікується  Міністерством 

охорони здоров'я і соціального забезпечення, а  також  Міністерством  молоді  
та  спорту [9].  

Сільський зелений туризм у нашого найближчого сусіда – Польщі, 
зародився в 1990-ті  роки  і відтоді активно підтримується державою, зокрема 
шляхом пільгового оподаткування. Наприклад, прибуток від сільського 

туризму може бути звільнені від оподаткування, якщо будинок, який здається, 
належить до сільськогосподарської садиби, а  кімнати  здаються  туристам,  а  
не  третім  особам.  

Сьогодні в Україні вже діє ряд моделей розвитку сільського туризму, які 
переслідують різні цілі залежно від конкретних умов [8]. 

1. Розвиток сільського туризму на базі домогосподарства або особистого 

селянського господарства, яке постачає на ринок не більше 9 ліжко-місць. 
Модель зручна тим, що дозволяє використовувати особисте господарство без 
зміни цільового призначення земельної ділянки.  

2. Будівництво приватних агротуристичних об`єктів у сільській місцевості. 
Дана модель успішно реалізується у формі стилізованих агротуристичних 
хуторів, культурно-етнографічних центрів. 

3. Розвиток «зеленого туризму» на базі сільськогосподарських тематичних 
парків, центрів. Концепція такої моделі – популяризація нових технологій у 
сільскому господарстві, альтернативних джерел енергії, ознайомлення з 
традиційним сільськогосподарським виробництвом, пов’язаними з ним 

святами й традиціями, надання послуг з дорадництва та гостинності. На жаль, 
дана модель перебуває поки в проекті. 
На  підставі вивчення  позитивного досвіду розвитку сільського  туризму   в 

європейських країнах можна виділити перспективні напрямки розвитку 
сільського туризму в Україні (табл. 3). Однак, варто врахувати те, що кожна 
країна впроваджує притаманні саме їй методи організації сільського туризму, 
тому в процесі розвитку цього бізнесу єдиного «рецепту успіху» не існує. 

 

Таблиця 3 

Світовий досвід ефективних напрямів розвитку сільського туризму 
 

Країна Напрям розвитку сільського туризму 

Німеччина, Угорщина 
Італія,  Австрія, Польша,  

Пільговий режим оподаткування 

Франція Спільний розвиток сільського туризму за фінансової  підтримки 

приватного сектору та координації уряду; поділ сільських райнів 
на зони відпочинку та зелені зони 
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 продовження табл. 3
Італія Розвиток агротуристичного бізнесу пов'язаного з курортним; 

спеціалізація на гастрономічних та дегустаційних турах  
Італія, Іспанія   Виникнення спеціальних готелів у сільський місцевості біля 

монастирів   
Австрія Зайнятість гостей у  зборі трав, приготуванні молокопродуктів, 

вигоні худоби 

Франція Приморські агросадиби, кінні ферми, винні агросадиби, 

рибальські будинки   

Румунія Етнографічні види сільського зеленого туризму 
 

Отже, сільський туризм довів, що він є важливим фактором вирішення 
соціально-економічних проблем села, за рахунок зростання зайнятості на селі, 
розвитку сільської інфраструктури, отримання стабільних та вагомих 
прибутків селян, зростання бюджетів сіл. При цьому для стабільного розвитку 
сільського туризму необхідно сформувати його господарський механізм: 

організаційні, економічні та правові аспекти діяльності. Найбільше уваги 

потрібно приділяти організації скоординованих відносин між учасниками 

(суб’єктами) сільського туризму, вирішенню питань оподаткування, тарифів на 
житло та послуги, системи маркетингу, гарантій щодо прийому та 
обслуговування гостей певного рівня і стандартів обслуговування, а також 

законодавчому та правовому забезпеченню й підтримці усіх організаційних 
форм сільського туризму на рівні держави [2].  
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