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Сигнахи, Местия, Гори, Кутаиси, Ахалцихе; Кварели, обновлены и 

благоустроены курортные зоны: Уреки, Батуми, Саирме, Боржоми. Построен 

новый приморский курорт Анаклия. В курортной столице Грузии – Батуми 

построена самая длинная набережная в Европе длиной более 10 километров, 

которая тянется почти до турецкой границы. 

Во всех центрах туризма появились новые инфраструктурные объекты 

и достопримечательности, туристско-информационные центры и офисы. 

Помимо бизнес-отелей, открылось много бюджетных мест размещения 

(хостелы, гостевые дома, гестхаузы). Популярен отдых в частных домах по 

принципу «bed and breakfast». 

Среди факторов, тормозящих развитие туризма, можно отметить 

следующие: проблема безопасности на дорогах (несоблюдение скоростного 

режима, водители не пропускают пешеходов на пешеходных переходах), 

позднее начало работы пунктов общественного питания, музеев и частных 

автобусных пассажирских перевозок.  

Эксперты считают, что экологический туризм— самое перспективное 

направление в Грузии. В 2018 году власти страны рассчитывают принять 8 

млн иностранных туристов, которые принесут экономике более $3 млрд. 
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Таврійський державний  
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УМОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В 

ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ  

Сучасні економічні умови дозволяють позиціонувати туризм, як 

найважливішу галузь національного і світового господарства, що 

відрізняється високим рівнем доходу та інтенсивними темпами розвитку. 

Сільський зелений туризм (СЗТ) – перспективний напрям у туристичній 

сфері. Він може забезпечити кумулятивний ефект для сільських територій, 

тобто  це, з одного боку, створення нових робочих місць для забезпечення 

комплексності пропонованих туристичних послуг (транспортування, 

екскурсійне обслуговування та ін.) та розбудові інфраструктури сільських 

поселень, а з іншого, підтримка українських традицій при наданні послуг з 

організації дозвілля. Це заходи, пов’язані із місцевими звичаями і традиціями 
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гостинності, заходів рекреаційного та оздоровчого характеру відповідно до 

природно-рекреаційного потенціалу місцевості, особливостей її культурної, 

історичної та етнографічної спадщини.  

Основною проблемою в Україні є відсутність цілісної системи 

загальнодержавної політики в сфері діяльності сільського зеленого туризму в 

регіонах, тому аналізуючи позитивний досвід європейських країн можна 

повністю або частково адаптувати ефективні моделі державного управління у 

цій сфері до вітчизняних реалій, та окреслити основні умови його розвитку.    

Туристична мода піднімає на пік масової популярності подорожі в 

сільську місцевість, де міського туриста скрізь оточує екзотика: аграрні й 

сільські пейзажі, традиційний селянський спосіб життя, свійські тварини, 

екологічно чисті продукти. 

Варто визначити, також і позитивний вплив сільського зеленого 

туризму на вирішення соціально-економічних проблем села, оскільки він 

розширює сферу зайнятості селян, особливо жінок, і надає селянам 

додатковий заробіток. Саме тому визначимо основні умови розвитку СЗТ в  

південному регіоні (Рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Умови розвитку сільського зеленого туризму в регіон 

*Розроблено автором на основі джерела [3] 

Для розвитку СЗТ в Україні, можна керуватись прикладом Польщі, де 

масовий сільський зелений туризм зародився на початку 1990-х рр. Польське 

законодавство чітко розмежовувало основні поняття та принципи ведення 

Умови розвитку сільського 

зеленого туризму в регіоні  
у регіоні та 

селі в господарстві 

в сільській 

сім’ї  

Спеціалізована діяльність; 

Привабливе розташування; 

Мальовничість природи; 

Етнічна, традиційна 

архітектура; 

Чисте довкілля; 

Наявність загальної та 

туристичної інфраструктури; 

Створення кластерів, 

об’єднання та співпраця з 

схожими садибами в регіоні. 

Туристично приваблива 

господарча діяльність; 

Наявність одноосібного 

господарства; 

Забезпечення харчування 

екологічно чистою 

продукцією; 

Забезпечення охорони 

довкілля; 

Зручність для гостей та 

облаштування; 

Безпека гостей. 

Гостинність; 

Велике бажання 

приймати гостей, 

зацікавленість та 

позитивний настрій; 

 Комунікабельність 

господарів; 

Вісока якість 

обслуговування гостей; 

Додаткові стандартні та 

ексклюзивні послуги. 



126 

 

сільського зеленого туризму від інших видів туристичних послуг, що 

надавалися у сільській місцевості та законодавчо були віднесені до 

підприємницької діяльності [5].  

Проаналізувавши законодавчу систему обох країн, узагальнимо 

інформацію в порівняльній таблиці законодавчої системи діяльності 

сільського зеленого туризму Польщі та України (табл. 1). 

Таблиця 1  

Порівняльна характеристика законодавчої системи діяльності 

сільського зеленого туризму Польщі та України 

Польща Україна 

Державна підтримка підприємців, які 

здійснюють діяльність у сфері СЗТ у тому, що 

на них не поширюється закон, який регулює 

підприємницьку діяльність тому грошові 

доходи за такі послуги не підлягають 

оподаткуванню 

Система оподаткування  діяльності у сфері 

СЗТ чітко невизначена, немає державної 

підтримки підприємців в сфері діяльності 

СЗТ 

Законодавство Польщі передбачає звільнення 

отриманих доходів від оподаткування на 

доходи фізичних осіб 

Підприємці, які здійснюють діяльність у 

сфері СЗТ, оподатковуються податком з 

доходів фізичних осіб на загальних 

підставах 

Підприємці, які здійснюють діяльність у сфері 

СЗТ об’єднані у загальнодержавну громадську 

організацію – Польську Федерацію Сільського 

Туризму «Гостинні господарства». це дає 

можливість впорядкувати ринок послуг 

сільського туризму і успішно просувати їх на 

вітчизняному та міжнародному рівнях 

Підприємці добровільно можуть вступати в 

громадську організацію «Спілка сприяння 

розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні» 

Затверджені вимоги до засобів розміщення у 

сільському зеленому туризмі, існує 

класифікація послуг, що надаються гостям 

Категоризації садиб в сфері СЗТ є 

добровільною 

Здійснюється категоризація засобів 

розміщення у СЗТ, вона є добровільною але 

господарі садиб, які не пройшли 

категоризацію, не мають право вільно 

розміщувати свою пропозицію в рекламних 

матеріалах, а в нашій країні такого обмеження 

не існує 

Підприємці, які здійснюють діяльність у 

сфері СЗТ може пройти  сертифікацію або 

надання категорії своїй садибі як 

туристичного об’єкта добровільно, якщо це 

потрібно для задоволення запитів туристів. 

Але не обов’язково (ст. 19 ЗУ «Про 

туризм»). 

 

*Розроблено автором на основі джерел [1, с. 2]. 

Основні проблеми у законодавчій та правовій сфері СЗТ в Україні 

можна визначити так: 

– недостатньо визначений правовий статус СЗТ; 

– бюрократичні процедури перевірки та реєстрації; 
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– велика частина «чорного ринку»; 

– мало стимулів для розвитку СЗТ, зокрема, відсутні спеціальні лінії 

пільгового кредитування для невеликих осель, яким важко знайти кошти для 

початку чи розширення бізнесу; 

– недостатній досвід власників у правових і законодавчих питаннях; 

– важко отримати правову консультацію [1]. 

Проаналізувавши загальну практичну діяльність господарств в сфері 

сільського зеленого туризму, узагальнимо інформацію та зазначимо деякі 

рекомендації підприємцям, які мають бажання будувати бізнес займаючись 

СЗТ: написати бізнес-план, описати ідею, цілі, задачі, чіткий план дій, 

розрахувати бюджет; сформувати стартовий капітал; оцінити власні ресурси 

та можливості; визначити особливості послуг, що надаватимуться 

(«родзинку» господарської діяльності); сформувати зацікавлену, 

висококваліфіковану команду спеціалістів; розробити ефективну стратегію 

розвитку бізнесу; брати участь у тренінгах, семінарах, форумах, вітчизняних 

та зарубіжних виставках; збирати та прислуховуватись до відгуків і 

коментарів гостей; використовувати нові інформаційні технології в 

діяльності бізнесу, створюйте контактну базу клієнтів, активізувати соціальні 

мережі, сайт, створити логотип; провести категоризацію садиби за 

програмою «Українська гостинна садиба». 

В Україні нараховується близько 1000 сіл, які протягом року 

приймають туристів, зокрема з-за кордону. Разом з тим потребують 

законодавчого забезпечення питання визначення загальних правових, 

організаційних, соціально-економічних принципів, пов`язаних із здійсненням 

діяльності особистих селянських і фермерських господарств у сфері 

сільського зеленого туризму, залучення сільськогосподарських кооперативів 

до цього виду діяльності [4]. 

Забезпечення конкурентоздатності аграрного сектору лежить у 

модернізації всіх складових продуктивних сил на інноваційно-інвестиційних 

засадах. З таких позицій СЗТ слід розглядати як процес організації 

цілеспрямованого використання рекреаційних можливостей сільських 

територій з відносно непорушеними екосистемами і етнокультурними 

комплексами задля оздоровлення, відпочинку та духовно-культурного 

збагачення співвітчизників та іноземних громадян.  

Отже, проаналізувавши наявні умови та досвід Польщі, щодо розвитку 

і впровадження СЗТ у діючих селянських і фермерських господарствах,  

можна зазначити, що в Україні, зокрема, у південному регіоні є всі умови, 

щоб розвивати, розширювати і популяризувати спектр агротуристичних 

продуктів і послуг та впроваджувати інші види, такі як  агрогастрономія, 
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агротерапія, агролікування, агророзваги та інші. Але головним завданням є 

формулювання першочергових засад політики у сфері сільського туризму 

спільно з інституційними партнерами, місцевими та обласними органам 

влади, щодо перегляду державної підтримки, зокрема, щодо формування 

сприятливого нормативно-правового забезпечення розвитку СЗТ. Це може 

допомогти сільському підприємцю поліпшити свою діяльність або зробити 

перші кроки у цій сфері. 
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ВИННИЙ ТУРИЗМ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ 

ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

Туризм у сучасному світі є властивою складової сталого розвитку будь-

якого регіону в країні. 
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