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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нові виклики, що постали перед економікою Украї�

ни, криза у сфері зайнятості вимагають розвитку нових
ринкових сегментів та видів підприємницької діяльності,
перш за все, у сільській місцевості. Одним із важливих
напрямів розвитку продуктивної зайнятості населення
стає сільський туризм — апробоване явище у багатьох
країнах світу, яке у нашій державі лише робить перші
кроки. Специфіка сільського туризму як виду економі�
чної діяльності полягає не тільки у задоволенні потреб
міських жителів у відпочинку, а й у здійсненні вагомого
впливу на інші сектори сільської економіки через дивер�
сифіковані зв'язки, забезпечення зайнятості населення
на селі. Особливо затребувані альтернативні види діяль�
ності у тих місцевостях, де не має сільськогосподарсь�
ких підприємств.

З огляду на вищевикладене, набуває актуальності
розроблення теоретичних підходів і практичних реко�
мендацій до організації сільського туризму як форми
підприємництва на місцевому, регіональному та держав�
ному рівнях у контексті посилення його впливу на сфе�
ру зайнятості сільських територій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ТА НЕВИРІШЕНА ЧАСТИНА ПРОБЛЕМИ

Усебічно дослідження проблематики сільського
туризму в Україні здійснюють В. Васильєв, Ю. Зінько,
Л. Забуранна, Н. Кудла, В. Куценко, Н. Липчук, О. Ор�
ленко, Х. Роглєв, М. Рутинський тощо. Окремі напрями
розвитку туризму розглядають у своїх працях О. Бей�
дик, В. Безносюк, Т. Ткаченко, В. Федорченко, Л. Шуль�
гіна та ін. Значний внесок у розробку теорії і практики
туризму зробили й зарубіжні дослідники як Я. Варшин�
ська, І. Вайнене, К. Крижановська, М. Міка, Р. Пав�
лусінскі, Є. Пісаревський, Т. Ратц.

Разом із тим більш глибокого аналізу потребують
питання розвитку сільського туризму як форми підприє�
мництва та зайнятості в сільській місцевості. Уні�
кальність сільських територій, особливості сільського
способу життя потребують аналізу передумов і способів
їх використання як туристсько�рекреаційних ресурсів,
а також наукового обгрунтування підходів до форму�
вання підприємницького середовища і дієвого організа�
ційно�економічного механізму розвитку сільського ту�
ризму.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підхід до туризму як складного суспільно�еконо�

мічного явища, що охоплює повсякденне життя мільйонів
людей, зазначений в міжнародних документах, прийня�
тих Всесвітньою туристичною організацією (Манільсь�
ка декларація зі світового туризму 1980 р., Гаазька дек�
ларація з туризму 1989 р., Осакська конференція
міністрів з туризму 1994 р., Хартія туризму і Кодекс ту�
ризму, Глобальний етичний кодекс туризму 1999 р. та
ін.) [1].

Туризм як складне економічне явище володіє пев�
ним внутрішнім дуалізмом. З одного боку, туризм — це
особливий вид масових подорожей з чітко визначени�
ми часовими рамками, які здійснюються туристами (ту�
ристський рух, попит), а з іншого — це діяльність з
організації та реалізації подорожей (туристська інфра�
структура, сервіс, маркетинг тощо) [2, с. 24]. Щодо офі�
ційного тлумачення туризму в нашій країні, то згідно із
Законом України "Про туризм" під ним розуміють "тим�
часовий виїзд особи з місця постійного проживання в
оздоровчих, пізнавальних, професійно�ділових чи інших
цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці пе�
ребування" [4]. Тобто під туризмом слід розуміти сукуп�
ність складних соціально�економічних відносин, що ви�
никають між виробниками і споживачами окремих або
комплексних туристичних послуг з метою отримання
прибутку та задоволення різноманітних потреб у відпо�
чинку споживачами (рис. 1).

Як свідчать результати аналізу, у сільській місцевості
може здійснюватись широкий спектр видів туристсько�
рекреаційної діяльності. До основних відносяться: 1) про�
живання та відпочинок в оригінальних чи адаптованих під
автентичний стиль будівлях; 2) агротуризм, що поєднує
рекреацію з ознайомленням та / або участю у сільсько�
господарському виробництві; 3) спортивна рекреація
(кінні, велосипедні прогулянки, трекінг, полювання і ри�
боловля тощо); 4) пізнавальний туризм — вивчення аг�
рарної тематики і народної культури, а також історико�
культурних пам'яток, народних ремесел, цікавих природ�
них об'єктів тощо; 5) рекреація, орієнтована на природу
— прогулянки, збирання рослин, плодів, грибів тощо.

Необхідно розрізняти близькі за змістом, але різні
види туризму сільський, фермерський, екологічний.

Сільський туризм (rural tourism) — вид туризму, що
передбачає перебування й туристську діяльність у
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сільській місцевості. У більш широкому розумінні
сільський туризм включає різні види діяльності місце�
вих жителів щодо обслуговування туристів (проживан�
ня, харчування, послуги гостинності, активного відпо�
чинку, розроблення туристичних маршрутів, народно�
го побуту, екскурсій тощо) з метою отримання додат�
кового доходу до основного виду діяльності.

Фермерський туризм (farm tourism) — складова ча�
стина агротуризму, пов'язана із прийомом туристів без�
посередньо у помешканнях фермерського (чи особис�
того селянського) господарства, часто з мінімальними
вимогами щодо зручностей (особливо щодо умов про�
живання). У даному контексті фермерське (особисте
селянське) господарство становить одночасно базу для
ночівлі та реалізацію основних потреб туриста (харчу�
вання, дозвілля, майстер�класи з різних ремесел тощо).

Окрім зазначених різновидів сільського туризму
виділяють також екотуризм (ecological tourism) — по�
дорожі, які відбуваються на територіях, що мають при�
родничу цінність (національні, ландшафтні парки тощо).
Спрямований на охорону та збереження природного
середовища й культурної спадщини регіонів, які відвіду�
ються туристами із сучасним екологічним світоглядом.
Синонімом поняття "екотуризм" є зелений туризм (green
tourism) чи природничий туризм (nature tourism).

У багатьох країнах екотуризм і сільський туризм —
взаємодоповнюючі й взаємозалежні види діяльності.
Окрім того, ряд родинних, "м'яких" за впливом на середо�
вище й місцеві громади та близьких за мотивацією видів
туризму (включаючи сільський, фермерський, агротуризм,
спортивний, оздоровчий та ін.) нерідко поєднується в
єдину сферу екоагротуризму. Про це свідчить досвід євро�
пейської організації, що включила цей термін у свою на�
зву — European Centre for Eco Agro Tourism (ЕСЕАТ) [5].

Сільський туризм є найбільш широким інтегратив�
ним поняттям, що включає інші форми (агро� та фер�

мерський туризм) та є сукупністю відносин контра�
гентів, що виникають з приводу туристсько�рекреацій�
ної діяльності різного цільового спрямування у сільській
місцевості (середовищі).

Особливістю сільського туризму є те, що він не може
бути представлений чітко визначеним стандартним на�
бором послуг і атракцій. Різноманітність послуг сільсь�
кого туризму залежить від приймаючої сторони (влас�
ників осель). Отже, можна стверджувати, що головним
продуктом сільського туризму є послуга гостинності,
тобто організація відпочинку туристів таким чином, щоб
вони отримали максимум задоволення та мали бажан�
ня повернутися до господарів ще не один раз. Але, у
будь�якому випадку, сільський туризм відбувається у
сільській місцевості, тісно пов'язаний з сільським побу�
том й діяльністю та передбачає використання сільської
спадщини.

Сільський туризм може ефективно розвиватися та
функціонувати в різних видах туристсько�рекреаційно�
го середовища: селах; сільськогосподарських фермах;
малих містечках з характерною архітектурою, побутом,
культурою; дачних зонах; національних парках та інших
об'єктах природно�заповідного фонду, відкритих для
відвідування туристів; у лісовому та водному фондах;
природних феноменах; релігійних та святих місцях для
віруючих; пам'ятках матеріальної та духовної культу�
ри (наприклад, у музеях під відкритим небом) тощо. Це
актуально, перш за все, для багатьох населених пунктів
Західної України, зокрема Карпатського регіону, де
природно�кліматичні умови дозволяють розвиватися
народним промислам, рибальству, мисливству, збиран�
ню дарів природи, екстремальним видам спорту. Для
ефективного функціонування та розвитку сфери
сільського туризму на цих територіях необхідне ство�
рення певної інфраструктури, що має включати [6, с.
46—47]:
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Рис. 1. Просторова модель туризму

Джерело: складено на основі: [1 ;2].
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1) об'єкти розміщення туристів, якими у більшості
випадків виступає сільські будинки, а також госпо�
дарські будівлі (бажаним є збереження автентичності
народного побуту й архітектури);

2) інженерну інфраструктуру (дороги, освітлення,
опалення, телефонізація, водопостачання, каналізація
тощо), без якої неможливо комфортне проживання;

3) виробничу інфраструктуру, орієнтовану на на�
родні ремесла та виробництво сувенірів; приготування
національних і місцевих традиційних страв; участь ту�
ристів у різних видах сільськогосподарської діяльності
(збір врожаю, доїння корів, догляд за тваринами тощо);

4) соціальну інфраструктуру, що активізує контак�
ти між селянами та туристами (будинки культури, орга�
нізація національних свят, фестивалів, змагань тощо).

Слід відзначити, що останнім часом має місце по�
зитивна динаміка розвитку підприємництва у сегменті
сільського аграрного туризму, особливо у Карпатсь�
кому економічному районі. Як зазначено у дослідженні
Л.В. Забуранної, лише за період 2000—2012 рр.
кількість кімнат для туристів у Закарпатської області
зросла у 8,7 раза, у Івано�Франківської — у 7,2, у
Львівської — 11,7, Чернівецької — у 14,5 раза. При�
близно така сама динаміка характерна для кількості
ліжко�місць у сфері сільського аграрного туризму у
зазначених областях [3, с. 16].

Однак, незважаючи на позитивну тенденцію, обся�
ги сільського аграрного туризму в Україні не відповіда�
ють ані потенціалу, який є в цьому регіоні, ані попиту
туристів з України, далекого і близького зарубіжжя,
особливо з діаспори.

Зауважимо, що на світовому рівні загальна концеп�
ція розбудови сільського туризму, як і термінологічна
визначеність, поки відсутні, хоча є ряд загальноприй�
нятих моделей, принципів і підходів:

1. Розвиток сільського туристичного бізнесу на
базі малого сімейного готельного господарства. Ця
модель передбачає реалізацію державної політики пе�
реорієнтації частини сільського населення з сектору
аграрного виробництва у сектор послуг через комп�
лексну соціально�економічну стратегію підтримки
сільського розвитку. Вона характерна для країн "ста�
рої" Європи і традиційних туристичних центрів (Іта�
лія, Франція, Іспанія, Греція, Кіпр та ін.), де житло�
вий фонд у сільських районах в цілому має високий
рівень комфортності. Необхідними умовами реалі�
зації даної моделі є: а) наявність вільного або умовно
вільного житлового фонду в сільській місцевості
(включаючи малі міста); б) досить високий рівень ком�
фортності й належний стан житлового фонду (як пра�
вило, це частина будинку з автономною системою
інженерного забезпечення); в) системна державна
підтримка агротуристичних господарств: ухвалення
політичного рішення про підтримку сільського туриз�
му як сектору сфери послуг; г) організаційна підтрим�
ка: створення спеціальних структур, що надають сис�
темну допомогу й займаються організацію даного сек�
тору туріндустрії, а також запровадженням інформа�
ційних технологій, що дозволяє створити масштабний
ринок сільського туризму у віртуальній формі;
д) організація об'єднань суб'єктів сільського туриз�
му, що підтримують зв'язок із базами даних всього аг�
ротуристичного сектору; е) нормативно�правове
(прийняття відповідних законів і підзаконних актів,
державних цільових програм), роз'яснювальне й рек�
ламно�інформаційне забезпечення просування
спільного національного й регіональних агротурис�
тичних продуктів; ж) фінансова підтримка (система
пільгового оподаткування й кредитування або дотацій
агротуристичних господарств).

Подібна модель застосовується і в деяких країнах
Східної Європи (країнах Балтії, Польщі, Словаччині та
ін.). Там подекуди ще не має житлового фонду такого
рівня комфортності, як у Західній Європі. Однак є дер�

жавні програми розбудови сектору сільського туризму
за зразком західних сусідів: на урядовому рівні ухвалені
рішення про політику державної підтримки сільського
туризму й відповідні програми; з метою реконструкції
й облаштування будинків для прийому туристів запро�
ваджується система пільгового кредитування агротури�
стичних господарств; створюються професійні асоціації
суб'єктів сільського туристичного бізнесу; упроваджу�
ються інформаційні технології та підтримуються інфор�
маційно�рекламні сайти і портали.

Успішним прикладом розвитку сільського туриз�
му може слугувати досвід Литви. У 1997 р. було ство�
рено Литовську асоціацію сільського туризму, що на�
раховувала лише 7 осіб. У 2001 р. їх чисельність
збільшилась до 350 осіб, в 2003 р. — до 700, а в 2005 р.
нараховувалося понад 1000 осіб. При цьому, за про�
гнозами, лише для задоволення внутрішніх потреб
мінімальна кількість об'єктів сільського туризму має
становити не менше 2500 осель. На сьогоднішній день
основними клієнтами є туристи з доходом, вищим за
середній, а середня тривалість відпочинку складає 3—
4 дні [7, с. 96—98].

2. Будівництво великих і середніх приватних агро�
туристичних об'єктів у сільській місцевості: спеціалізо�
ваних приватних готелів у формі стилізованих "агроту�
ристичних сіл", культурно�етнографічних центрів і т.п.
Модель характерна для країн з невисоким рівнем ком�
фортності житлового фонду в сільській місцевості, але
з високим туристичним потенціалом. Її ефективне впро�
вадження потребує зовнішніх і внутрішніх (місцевих)
інвестиційних ресурсів, а також підтримання відповід�
них проектів на рівні регіону та окремих територіаль�
них громад.

3. Відтворення соціокультурного середовища істо�
ричного поселення — "історичного села", "національ�
ного села" (на зразок Музею народної архітектури та
побуту під відкритим небом у Пирогові), або відтворен�
ня соціокультурного середовища різних історичних
об'єктів (садиби, замки, монастирі тощо). Даний підхід
вимагає значних інвестицій, опрацювання спеціальних
комплексних проектів, відповідної науково�дослідної
роботи.

4. Створення державних або приватних сільськогос�
подарських парків. Даний концептуальний підхід, пара�
лельно із розвитком туристичної галузі, передбачає
популяризацію й пропаганду досягнень сільського гос�
подарства конкретної країни, збереження традицій зни�
каючих видів діяльності, демонстрацію практичних на�
вичок і прийомів аграрного виробництва.

У світовій практиці реалізацією такої моделі зазви�
чай займається інституція, відповідальна за розвиток
сільського господарства (а не туристичної галузі).
Сільськогосподарські парки як мультифункціональні
центри залишаються розважальними туристичними об�
'єктами й постійно діючими виставково�експозиційни�
ми центрами, одночасно при цьому можуть вести
науково�дослідну й селекційну роботу. Ця модель ха�
рактерна для аграрних тропічних країн.

Значний потенціал розвитку продуктивної зайня�
тості у сільській місцевості має залучення до підприєм�
ницької діяльності у сфері сільського туризму безробі�
тних громадян, яке здійснює державна служба зайня�
тості. Залучення безробітних, зареєстрованих у цент�
рах зайнятості, до малого підприємництва і самозайня�
тості у сферу туризму має багато переваг. Головна з них
полягає в тому, що при цьому особам, які відповідають
визначеним вимогам, надається первинний капітал,од�
норазова виплата всієї суми допомоги, яка призначена
їм на весь період безробіття. Зокрема у 2014 р. таку
фінансову підтримку отримали 18,2 тис. безробітних, за
перші три місяці 2015 р. — 4,1 тис., її середній розмір
склав понад 15 тис. грн. До того ж служба зайнятості
здійснює безоплатне навчання цих громадян основам
підприємництва.
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Процес залучення безробітних до самозайнятості і
підприємництва у сфері сільського туризму має п'ять
етапів.

Перший етап — орієнтація безробітних щодо під�
приємництва і самозайнятості на постійно діючих се�
мінарах в центрах зайнятості, під час яких їх інфор�
мують про сутність підприємництва, кроки та дії, які
їм варто здійснити для започаткування власної спра�
ви.

Другий етап включає фахове навчання, компонен�
тами якого є професійна підготовка з основ економіки і
підприємництва та набуття певних управлінських нави�
чок.

Третій етап, який, звичайно, здійснюється під час на�
вчання, полягає у розробленні бізнес�плану, що не
тільки допомагає майбутньому підприємцю чіткіше
уявити можливості й ризики бізнесу, підрахувати ресур�
си, що мають залучатися, визначити кількість і профе�
сійно�кваліфікаційні характеристики спеціалістів, які
потрібні для здійснення обраної ним діяльності. Крім
того, він є обов'язковою передумовою отримання од�
ночасно всієї суми допомоги по безробіттю для запо�
чаткування власної справи.

Четвертий етап — реєстрація підприємства, яке за�
початковує безробітний, або його реєстрація як фізич�
ної особи підприємця (ФОП), якщо планується зайнят�
тя бізнесом без створення юридичної особи.

П'ятий етап — одноразова старотова виплата допо�
моги по безробіттю для зайняття підприємницькою
діяльністю.

Наразі керівництво державної служби зайнятості
орієнтує місцеві підрозділи служби на здійснення су�
проводу підприємця�початківця у процесі його підприє�
мницької діяльності. Перш за все йдеться про надання
необхідної консультативної допомоги фахівцями з пи�
тань оподаткування, маркетингу, бухгалтерського об�
ліку, права тощо.

Про можливі масштаби залучення безробітних до
підприємництва і самозайнятості свідчить приклад
центрів зайнятості Черкаської області. Так, у 2013—
2014 рр. у сільській місцевості цього регіону започат�
кували власну справу 298 осіб, яким надана професій�
на підготовка, допомога у складанні бізнес�плану, що
дає можливість майбутньому підприємцю чіткіше уяви�
ти кон'юнктуру ринку товарів (послуг) та обсяги не�
обхідних ресурсів, а також виплачена допомога по
безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю
(одноразово), консультації щодо реєстрації підприє�
мства або ФОП.

ВИСНОВКИ
В Україні створено нормативно�правове поле для

господарської діяльності у сфері сільського туризму,
однак воно потребує суттєвого удосконалення, у т.ч. і з
метою його впорядкування.

З підприємницької точки зору сільський туризм —
це самостійна, систематична, ризикова господарська
діяльність мешканців сільської місцевості щодо надан�
ня комплексу основних (послуги розміщення, харчуван�
ня) та супутніх (риболовля, прогулянки на конях, участь
у святах, продаж товарів народних промислів тощо)
послуг туристам з метою отримання економічного, со�
ціального або іншого ефекту.

Сільський туризм — це додаткові робочі місця для
сільських мешканців. Враховуючи світовий досвід, в
Україні сільський туризм може посісти проміжне по�
ложення між професійними послугами розміщення
(наприклад, міні�готелі) й використанням власного
помешкання лише для особистих (родинних) потреб.
Зважаючи на те, що рівень безробіття на селі значно
вище, ніж у містах, сільський туризм надає місцевим
мешканцям та державі можливість отримувати додат�
ковий дохід (прибуток). Будівництво і використання
спеціальних приміщень винятково для прийому ту�

ристів уже має розглядатися як підприємницька
діяльність з надання готельних послуг. В Україні слід
активніше використовувати потенціал державної
служби зайнятості щодо залучення сільського насе�
лення до зайнятості в сфері туристичних послуг, мож�
ливості щодо надання підприємцям�початківцям без�
поворотного первинного капіталу та їх професійної
підготовки.
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